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Lukijalle

Tämä julkaisu on tarkoitettu sinulle, oletpa diabetesta sairastava, hänen läheisensä 
tai terveydenhuollon ammattilainen. Tyypin 2 diabetes on monimuotoinen pitkä-
aikaissairaus, joten hoidon, hoidonohjauksen ja kuntoutuksen on oltava suunnitel-
mallinen, pitkäjänteinen ja tasapainoinen kokonaisuus. Diabeteksen hoito on 
suurimmaksi osaksi omahoitoa, jonka toteuttamiseen diabetesta sairastava tarvit-
see hoidonohjausta ja kuntoutusta. Kuntoutus on muutosprosessi, jonka tavoit-
teena on ihmisen toiminta- ja työkyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin 
edistäminen (1). Diabetesta sairastavan kuntoutus on aktiivinen prosessi. Dia- 
beetikko tekee itselleen sopivia valintoja hyvän elämän puolesta. Terveyden- 
huoltohenkilöstö tukee häntä näiden valintojen tekemisessä. 

 Tähän julkaisuun on kerätty erilaisia tilanteita, jotka ovat tavallisia diabetesta 
sairastavan elämässä. Vaikka julkaisussa edetään diabeteksen sairauskaaren  
mukaan, näkökulma on yritetty pitää terveyden säilyttämisessä. Kaikki diabetesta 
sairastavat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat kohdanneet osan esimerkki- 
tilanteista, osa on hiukan harvinaisempia. Silti myös nämä harvinaisemmat  
tilanteet ovat sellaisia, että suuri osa tyypin 2 diabetesta sairastavista kohtaa ne 
jossakin elämänsä vaiheessa. Esimerkkitilanteiden jälkeen on kysymyksiä, joiden 
avulla voi miettiä omaa toimintaansa vastaavassa tilanteessa. Lopuksi on esitetty 
kokemukseen perustuvia, hyviksi havaittuja ohjeita tilanteiden hallintaan. 

Julkaisussa on paljon sellaista, joka pätee myös muihin pitkäaikaissairauksiin 
kuin diabetekseen. Olemme halunneet korostaa suunnitelmallisuuden merkitystä 
pitkäaikaissairauden hoidossa. Tarkoituksena on ollut nostaa esiin diabeteksen  
etenemisen mukanaan tuomia pulmia ja haasteita, joihin voidaan puuttua  
hoidon, ohjauksen ja kuntoutuksen keinoin. Punaisina lankoina ovat hoidon  
ja kuntoutuksen jatkuvuus ja oikea-aikaisuus. Niiden avulla voidaan välttää  
ongelmien kroonistuminen ja vahvistaa diabetesta sairastavan kykyä ratkaista 
omahoidon ongelmia ja hallita eri tilanteet. 

Työryhmä: Tuija Ajosenpää, Erja Huttunen, Armi Jortikka, Vuokko Kallioniemi (pj.), 
Sari Koski (siht.), Mervi Lyytinen, Leena Moilanen, Birgitta Nurmi, Helena Nuutinen, 
Anita Pesonen, Tuula Vähä-Kreula

5Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet    Diabeetikoille / Terveydenhuoltoon



6 Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet    Diabeetikoille /Terveydenhuoltoon

Sisällysluettelo

1  Johdanto  .................................................... 7

2  Kun sairastumisen vaara on lisääntynyt  ... 9
 Raskausdiabetes ................................... 10

3  Tukea elintapojen muuttamiseen  ........... 11
 Ravitsemus  .......................................... 12
 Liikunta  ............................................... 13
 Tupakointi  ........................................... 14

4  Sairastuminen  ......................................... 15
 Nuori  .................................................. 16
 Aikuinen  .............................................. 17
 Ikääntynyt  ........................................... 18

5  Omahoidon tukeminen  ........................... 19

6  Parisuhde  ................................................ 21
 Seksuaalisuus  ....................................... 22
 Lasten hankkiminen  ............................. 23

7  Lisäsairauksien ilmaantuminen  ............... 24
 Munuaiset  ........................................... 25
 Sydän ja verisuonet  ............................. 26
 Jalat  ..................................................... 27
 Suu  ..................................................... 28
 Silmät   ................................................. 29

8  Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen  ...... 30
 Jaksaminen  .......................................... 30
 Toimintakyky  ....................................... 31
 Työkyky  ............................................... 32
 Ajoterveys  ........................................... 33

9  Lopuksi  .................................................... 34

    Lähteet ..................................................... 35



1 Johdanto

Tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä on lähes kaksinkertaistunut kahdentoista vii-
me vuoden aikana Suomessa. Vuonna 2007 hoitoa sai yli 245 000 ihmistä, joilla oli 
todettu tyypin 2 diabetes (2). Väestötutkimukset ovat osoittaneet, että tyypin 2 dia-
betesta tietämättään sairastavia on suunnilleen yhtä paljon kuin niitä, joiden sairaus 
on diagnosoitu (3). Diabeteksen tunnistaminen ja hoito ovat tästä syystä tärkeä osa 
kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden työtä. 

Diabetes on monimuotoinen pitkäaikaissairaus, jonka kulkuun vaikuttavat sairau-
den keston lisäksi monet muut seikat. Diabeteksen kanssa pärjääminen edellyttää 
hoitosuhteelta jatkuvuutta. Jokaiselle diabetesta sairastavalle on määritettävä hoito-
paikka, joka vastaa hänen hoidostaan. Kun diabetes diagnosoidaan, määritellään sa-
malla, missä hoitovastuu on. Tästä tiedotetaan diabetesta sairastavalle. Hänen pitää 
tietää, mihin ja keneen hän ottaa yhteyttä tarvittaessa. Epätietoisuus hoitopaikasta 
hämmentää sairastunutta ja vaikeuttaa hoitoon sitoutumista. Hoitovastuukysymystä 
ei voida ratkaista valtakunnallisesti. Paikalliset olosuhteet on voitava ottaa huomioon 
hoitovastuusta päätettäessä.   

Tyypin 2 diabetesta sairastavista pääosa (yli 75 prosenttia) on selvitysten mukaan 
perusterveydenhuollon hoitovastuulla. Noin neljäsosa on erikoissairaanhoidon, yksi-
tyislääkärien tai työterveyshuollon hoitovastuulla. Hoitovastuun jakaminen on Suo-
messa vielä harvinaista. Hoitovastuu on jaettu perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon kesken vain noin prosentilla kaikista tyypin 2 diabetesta sairastavista. (4) 

Diabeteksen hoito on ennen kaikkea omahoitoa: diabeetikko tekee päivittäin 
käytännön ratkaisuja, jotka vaikuttavat hoidon etenemiseen. Ratkaisu, joka on perus-
teltu ja hyödyllinen yhtenä päivänä, ei ole sitä ehkä seuraavana. Diabetes sairautena 
muuttuu koko ajan, ja myös diabeetikoiden elämässä tapahtuu monenlaisia muu-
toksia. Siksi he tarvitsevat terveydenhuollon neuvoja ja tukea jatkuvasti. Terveyden-
huollon näkökulmasta diabeteksen hoito on moniammatillista yhteistyötä. Hyvien 
hoitotulosten saavuttaminen edellyttää eri alojen asiantuntijoilta yhteisiä hoitolinjoja 
ja -ohjeita. Se edellyttää myös, että diabetesta sairastava osallistuu hoidon suunnit-
teluun. Hän toteuttaa yhdessä sovittuja hoitolinjoja päivittäisessä omahoidossaan. 
Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa hoitoon osallistuvien organisaatioiden ja ih-
misten kesken. Asiat kannattaa kirjata huolellisesti tiedonkulun varmistamiseksi.  

Diabetesdiagnoosin jälkeen lääkäri ja diabetesta sairastava laativat yhdessä hoito-
suunnitelman, joka toimii hoidon perustana. Sen avulla hoidosta ja kuntoutuksesta 
rakennetaan sujuvasti etenevä kokonaisuus. Siinä määritellään yksilölliset hoito- ja 
kuntoutustavoitteet sekä osatavoitteet, joiden avulla päämääriin pyritään. Hoito-
suunnitelma on olennainen apuväline silloin, kun hoitaja tai lääkäri vaihtuu. Siitä on 
hyötyä myös, kun diabetesta sairastava vaihtaa työpaikkaa tai muuttaa ja hoidosta 
vastaava taho muuttuu. Hoitosuunnitelmaan pohjautuva hoidonohjaus on parhaim-
millaan yksilölähtöistä ja tilannekohtaista. Sen sisältö vaihtelee ohjattavan elämänti-
lanteen ja tarpeiden mukaan. 
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Tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutus on varsin hajallaan. Kuntoutus jakautuu am-
matilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen. Näiden välimaastossa on Kansaneläke-
laitoksen (Kelan) järjestämä ASLAK, joka on ammatillisesti syvennettyä ennaltaehkäi-
sevää varhaiskuntoutusta. Kela on luopunut tyypin 2 diabeetikoiden varhaiskuntou-
tuksen (sopeutumisvalmennuksen) rahoittamisesta ja siirtänyt painopisteen entistä 
sairaampien tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutukseen. Uudessa terveydenhuoltolaissa 
tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutus on entistä selkeämmin perusterveydenhuollon 
vastuulla. Tämä koskee myös varhaiskuntoutusta. Kuntoutuksen järjestäjiä on paljon, 
mutta kuntoutukseen pääsyä ei ole systematisoitu. Tietoja eri vaihtoehdoista ja oh-
jeita kuntoutukseen hakemiseen saa terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, Kelan 
toimistosta, työvoimatoimistosta ja työeläkevakuutustoimistosta. Suurimmissa sairaa-
loissa työskentelee kuntoutusohjaajia, joilta saa neuvoja. Tämä julkaisu antaa vinkkejä 
siitä, miten hoidon ja varhaiskuntoutuksen voi yhdistää eri tilanteissa ja mistä kun-
toutusta ja lisäneuvoja kannattaa etsiä.
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2 Kun sairastumisen vaara on lisääntynyt 

Seija täytti työterveyshuollon ikäkausitarkastuksessa diabetesriskin arviointilomakkeen. 
Se osoitti, että hänellä on hyvin suuri vaara sairastua tyypin 2 diabetekseen kymme-
nen vuoden kuluessa. Laboratoriotutkimuksissa todettiin suurentunut paastoglukoosi-
arvo. Seija ei oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ei varmaan mitään vakavaa: ”Soke-
rihan on vain vähän koholla.” 

MIETI:

 Oletko koskaan ajatellut, millainen vaara sinulla on sairastua diabetekseen?
 Pitääkö ”vähän koholla oleva sokeri” ottaa vakavasti?
 Voiko diabeteksen puhkeamiseen vaikuttaa joillakin keinoin?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Sinulla on erityisen suuri vaara sairastua tyypin 2 diabetekseen, jos olet reilusti 
liikapainoinen, jos vyötärönympäryksesi on yli 94 senttimetriä (miehet) tai yli 
80 senttimetriä (naiset) tai jos sinulla on aikaisemmin todettu valtimotauti,  
raskausdiabetes, heikentynyt sokerinsieto tai metabolinen oireyhtymä.
Tupakointi nostaa diabetesriskin 2,5-kertaiseksi verrattuna ei-tupakoijaan.
Sairastumisriskin arviointiin suositetaan Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 
arviointilomaketta. Se löytyy muun muassa Diabetesliiton internetsivuilta osoit-
teesta www.diabetes.fi.
Diabetesriskin lisäksi on suositeltavaa selvittää valtimotautien ilmaantumisen 
todennäköisyyttä. Sitä voi arvioida esimerkiksi FINRISKI-laskurin, riskipiste-
lomakkeen tai SCORE-testin avulla. Lisätietoa näistä on Valtimoterveydeksi! 
-julkaisussa (5).
Elintapaohjausta tarvitaan heti, kun diabetesriskin tai verensokerin todetaan 
kohonneen. 
Elintapaohjausta voidaan antaa yksilöllisesti tai ryhmissä. Ohjauksessa edetään 
käytännön tilanteiden kautta ja painotetaan tekemällä eli toiminnasta oppimis-
ta. Ryhmät tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen. 
Terveyskeskuksiin ja työterveyshuoltoon olisi suositeltavaa perustaa ryhmiä niil-
le, joiden vaara sairastua diabeteksen on lisääntynyt. Ryhmätoiminta ylläpitää 
ja parantaa työ- ja toimintakykyä. 
Diabetekseen ja sen riskiin tulee suhtautua vakavasti alusta lähtien. ”Vähän ko-
holla oleva sokeriarvo” ei koskaan ole vaaraton!
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Raskausdiabetes

Siru on raskaana. Hänellä todettiin sokerirasituskokeessa raskausdiabetes. Häntä on  
kehotettu aloittamaan verensokerin seuranta, ja insuliinihoitoakin suunnitellaan.  
Siru on hämmentynyt. Onko se turvallista lapselle?

MIETI:

 Oletko ollut sokerirasituskokeessa raskauden aikana?
 Mitä raskausdiabeteksella tarkoitetaan?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Raskausdiabetes on raskauden aikana ensimmäisen kerran ilmenevä sokeri- 
aineenvaihdunnan häiriö. Se todetaan, kun verensokeriarvot ylittävät tietyt 
raja-arvot.
Raskausdiabetes tunnistetaan kahden tunnin sokerirasituskokeella. Koe tehdään 
nykyisin suurimmalle osalle raskaana olevista. 
Sokerirasituskoe ei ole vaarallinen sikiölle.
Raskausdiabeteksen toteamisen jälkeen raskaana oleva saa yleensä ruokavalio- 
ja liikunnanohjausta ja/tai hän aloittaa verensokerin omaseurannan ja/tai  
hänelle aloitetaan insuliinihoito.
Raskausdiabeteksen vaara on lisääntynyt, jos 
 - raskaana oleva on liikapainoinen ennen raskautta
 - hän on aiemmin synnyttänyt isokokoisen (yli 4 500 gramman painoisen)   
lapsen

 - hänellä on ollut aiemmin raskausdiabetes
 - hänellä on munasarjojen monirakkulaoireyhtymä
 - hän on 40-vuotias tai vanhempi ensisynnyttäjä
 - hänen lähisuvussaan on diabetesta.
Osa raskaana olevista tarvitsee insuliinihoitoa sikiön hyvinvoinnin varmista-
miseksi. Siksi on tärkeää seuloa raskausdiabetesta ja etsiä insuliinihoitoa  
tarvitsevat.  
Terveydenhuollossa pitäisi olla selkeä järjestelmä raskausdiabetesta sairasta-
neiden naisten seurantaan synnytyksen jälkeen. Heillä on suuri vaara sairastua 
myöhemmin tyypin 2 diabetekseen. Pieni osa saattaa myöhemmin sairastua 
tyypin 1 diabetekseen.
Painonhallinta ja laihduttaminen, säännöllinen liikunta ja kovien rasvojen karsi-
minen ruokavaliosta vähentävät tyypin 2 diabeteksen vaaraa raskauden jälkeen. 
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3 Tukea elintapojen muuttamiseen

Kalle on elänyt tyytyväisenä elämäänsä. Siihen ovat kuuluneet työnteko, nukkuminen, 
hyvä ruoka, tupakka ja alkoholi. Hänellä todettiin lisääntynyt riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen, ja hänet ohjattiin terveydenhoitajan vastaanotolle. Siellä Kalle huomasi, 
että hänellä on hyvistä elintavoista aivan erilainen käsitys kuin terveydenhoitajalla.  
Keskustelu antoi paljon miettimisen aihetta. 

MIETI:

  Oletko koskaan pohtinut, miten elintapasi vaikuttavat terveyteesi?
 Mikä elintavoissasi on mielestäsi hyvää? Onko jotain parannettavaa?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Elintapaohjauksen tavoitteena on saada ihminen näkemään tilanteensa realisti-
sesti. Miten terveyteen vaikuttaa, jos asiat eivät korjaannu? Entä mitä tapahtuu, 
jos pystyn tekemään muutoksia? 
Elintapaohjaukseen kuuluvat aina ravitsemus, liikunta, painonhallinta, tupakka 
ja alkoholi. 
Elintapaohjaukseen on hyvä ottaa mukaan koko perhe, puoliso, lapset,  
vanhemmat, tarvittaessa muut läheiset.
Ohjauksessa kiinnitetään huomiota myös muuhun elämään: ammattiin ja  
harrastuksiin, seksuaalisuuteen, silmien, munuaisten ja jalkojen terveyteen  
sekä muihin sairauksiin. Terveydenhuoltohenkilöstö ei puutu näihin asioihin 
vain uteliaisuudesta.
Ohjausta tulisi saada yksilöllisesti elämäntilanteiden mukaan. Siihen on varat-
tava reilusti aikaa. Eri-ikäiset ja -taustaiset ihmiset tarvitsevat erilaista ohjausta. 
Heidän kiinnostuksensa eri sisältöalueisiin vaihtelee myös. Ohjauksen avulla  
tuetaan yksilöllisiä vahvuuksia, eikä se ole vain kieltojen latelemista. 
Ohjauskertoja tulee järjestää tarpeen mukaan  –  kerta ei riitä. Asioita täytyy 
kerrata, ja välillä tapaamisia tarvitaan tiheästi. 
Kannattaa muistaa, että useimmat pääsevät pysyviin tuloksiin, kun edetään  
pienin muutoksin (Pieni Päätös Päivässä, ks. www.pienipaatospaivassa.fi). 
Elintapaohjaukseen voi liittää ryhmätoimintaa (esimerkiksi liikunta-, laihdutus-, 
painonhallinta-, tupakastavieroitus- tai alkoholistavieroitusryhmät). Ryhmä-
toimintaa järjestävät

 -  terveydenhuolto 
 -  kunnan liikunta- ja nuorisotoimi 
 -  kansalais- ja työväenopistot
 -  urheiluseurat 
 -  diabetesyhdistykset
 -  muut yhdistykset.
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Ravitsemus

Laila on aina pitänyt itseään suuriruokaisena, mutta koettanut syödä terveellisesti. 
Paino tuntuu nousevan koko ajan, eikä Lailalla ole keinoja korjata tilannetta. Hän 
päättää ottaa asian puheeksi lääkärissä käydessään.

MIETI:

 Tiedätkö, paljonko painat?
 Kiinnitätkö huomiota siihen, mitä syöt?
 Tiedätkö, onko ruokavaliosi hyväksi terveydellesi?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Ravitsemusohjauksessa lihavuuden ehkäisy ja painonhallinta ovat olennaisia 
asioita.
Painonhallinnalla ja laihdutuksella on suuri merkitys hyvinvoinnille ja diabetek-
sen hoitotasapainolle. Usein jo viiden prosentin painonpudotus lähtöpainosta 
vaikuttaa myönteisesti terveyteen. 
Monipuolinen, terveellinen ruoka sopii hyvin sekä niille, joiden riski sairastua 
diabetekseen on lisääntynyt, että diabetesta sairastaville. Diabeetikon ruoka-
valiosta on annettu selkeät suositukset. Niiden mukainen syöminen ei edellytä 
tiukkoja rajoituksia.
Diabeetikoiden ravitsemusohjauksessa käsitellään verensokerin vaihtelua ja 
ravinnon yhteyttä siihen. Samoin keskustellaan verensokeria alentavien lääkkei-
den merkityksestä ja niiden käytöstä.
Sydänmerkki auttaa arjen ruokavalinnoissa. Se helpottaa sellaisten tuotteiden 
löytämistä, joissa suolan ja rasvan määrät ovat pienempiä sekä rasvan laatu pa-
rempi kuin muissa vastaavissa tuotteissa. 
Ravitsemusohjauksessa käsiteltäviä asioita:
 - ateriarytmi (ei napostella koko aikaa, välipalojen syönnissä käytetään harkintaa) 
 - ruokapäiväkirja (auttaa hahmottamaan, mitä syödään ja milloin)
 - lautasmalli (havainnollistaa suositusten mukaisen aterian koostamista)
 - sopiva energiamäärä ja ateriakoko (vaihtelee yksilöllisesti sukupuolen, koon ja 
liikunta-aktiivisuuden mukaan)

 - sokeri, rasva ja suola (niiden pitoisuuksista keskustellaan konkreettisin  
esimerkein) 

 - mitä tarkoittavat erilaiset ravitsemukseen liittyvät termit: ei lisättyä sokeria,  
vähäsuolainen, vähärasvainen.

 - mitä tarkoitetaan kevyttuotteilla, mikä on niiden energiapitoisuus
 - rasvan laatu ja sen merkitys
 - kuidun riittävä saanti
 - alkoholi (sisältää paljon energiaa, runsas alkoholinkäyttö nostaa veren- 
painetta, lihottaa ja vaikeuttaa painonhallintaa).
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Liikunta

Kaisa on päättänyt lisätä liikuntaa. Hän on alkanut kävellä enemmän ja käyttää por-
taita aina kun mahdollista. Hän viihtyy muiden ihmisten seurassa ja haluaisi löytää 
sopivan ryhmäliikuntamuodon.

MIETI:
 Liikutko tarpeeksi terveytesi kannalta?
 Miten voisit lisätä arkiliikuntaa?
 Mikä kuntoliikunnan muoto saisi sinut innostumaan?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Hyvinvointi ja terveyden säilyttäminen edellyttävät liikuntaa.
Liikunnalla on suuri merkitys tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa, mutta myös 
diabeteksen ehkäisyssä. Runsaasti liikkuvien riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 
on selvästi pienempi kuin vähän tai ei lainkaan liikkuvien.
Osa diabeetikoista voi hyötyä liikuntakyvyn arviosta. Fysioterapiassa selvitetään, 
miten tutkittava pystyy liikkumaan ja mitä rajoitteita liikunnalle on. Liikkumis-
reseptistä voi saada intoa liikunnan lisäämiseen.
Lisäsairaudet, esimerkiksi jalkahaavat, sepelvaltimotauti, retinopatia eli verkko-
kalvosairaus ja tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, voivat rajoittaa liikuntaa ja 
jopa estää sen kokonaan. 
Oikeanlaiset, turvalliset kengät ovat liikuntaharrastuksen edellytys.
Diabeetikko hyötyy liikunnasta monin tavoin: Lihakset kasvavat, jolloin sokeriai-
neenvaihdunta tehostuu ja insuliiniherkkyys paranee. Huonon (LDL) kolestero-
lin määrä ja verenpaine laskevat, ja valtimotaudin riski pienenee. Kehon rasvan 
määrä pienenee, jolloin laihdutustuloksen säilyttäminen on helpompaa. Unen 
määrä ja laatu paranevat, ja ihminen jaksaa paremmin.
Liikuntaan voi liittyä myös riskejä. Liian raskas tai liian pitkäkestoinen liikunta 
saattaa rasittaa kohtuuttomasti sydäntä, verenkiertoa tai tuki- ja liikuntaelimistöä. 
Liikunta voi myös aiheuttaa liian matalan verensokerin tuntemuksia. Lääkkeet saat-
tavat vaikuttaa liikkumiseen. Kannattaa ottaa etukäteen selvää omista lääkkeistä.
Erityisen hyviä liikuntamuotoja aloittelijoille ovat uinti, kävely, pallopelit, lihas-
kuntoharjoittelu ja hiihto. Muita tyypin 2 diabeetikolle erityisen suositeltavia 
lajeja ovat pyöräily, hölkkä ja soutu.
Liikuntaharjoitteluun kuuluu olennaisena osana venyttely ja lepo. Venyttelyn 
tarkoituksena on nivelten liikkuvuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Vain läm-
mintä lihasta saa venyttää. Siksi kannattaa venytellä vasta liikuntasuorituksen tai 
vähintään alkulämmittelyn jälkeen. Venyttely ei saa koskaan tuntua epämukavalta 
tai aiheuttaa kipua.
Kannattaa valita itselleen sopiva liikuntamuoto. Oleellista on, että liikunnasta 
tulee säännöllinen osa arkea. Hyödynnä työmatkat, jos voit.
Liikuntamahdollisuuksia löytyy kaikkialta: kodista, pihasta ja lähiympäristöstä 
ja oman kunnan alueelta. Ohjattua liikuntaa järjestävät muun muassa kunnat, 
järjestöt ja yhdistykset, terveydenhuolto ja kansalaisopistot.
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Tupakointi

Pekka on kova tupakkamies. Hän ei aio lopettaa tupakointia, vaikka diabeteslääkäri 
sitä suositteli. – Mitä sellainen nuori tytönheitukka muka tietää tupakoinnin vaaralli-
suudesta vanhemmille miehille?   

MIETI:

 Miksi tupakointi on haitallista diabetesta sairastavalle?
 Mitä huonoja asioita tupakointi tuo mukanaan?
 Antaako tupakointi sinulle jotain positiivista? Voiko sitä korvata muulla?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Tupakoimattomuus on tärkeää diabeetikoille, koska tupakointi lisää muutenkin 
korkeaa lisäsairausriskiä. Se
 - nopeuttaa voimakkaasti verisuonten ahtautumista
 - lisää verisuonitukosten esiintymistä
 - nostaa veren rasva-arvoja
 - huonontaa verensokeria alentavien lääkkeiden tehoa.

Tupakka vähentää sukupuolihormonien eritystä. Naisilla tämä johtaa   
vaihdevuosien aikaistumiseen ja miehillä potenssin laskuun.
Tupakointi huonontaa makuaistia ja vähentää ruokahalua. Sitä ei kuitenkaan 
vaarallisuutensa vuoksi pidä käyttää painonhallinnan tukena.
Tupakka antaa usein hetkellisen hyvänolon tunteen, etenkin jos tupakointiin liit-
tyy sosiaalisia kontakteja. Ne ovat myös yhteydessä tupakoinnin aiheuttamaan 
riippuvuuteen.
Tupakan aiheuttama riippuvuus tekee tupakoinnin lopettamisesta vaikeaa.  
Siksi lopettamiseen tarvitaan aina vahva motivaatio.
Tupakanpolton lopettaminen aiheuttaa yleensä vieroitusoireita, joita voidaan 
helpottaa nikotiinivalmisteilla. Nikotiinivalmisteita on purukumeina, laastareina, 
tabletteina tai suihkeina.
Tupakoinnin lopettamiseen on saatavissa nikotiinivalmisteiden lisäksi muutakin 
lääketieteellistä tukea.
Tupakoinnin lopettamiseen saa tukea erilaisista ryhmistä.
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4 Sairastuminen 

Tyypin 2 diabetekseen voi sairastua missä iässä tahansa. Diagnoosi yllättää  
useimmat. 

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Tyypin 2 diabetes kehittyy yleensä hitaasti. Se voi olla pitkään oireeton tai  
hyvin vähäoireinen.
Viimeistään diabetesdiagnoosin jälkeen tarvitaan säännöllistä terveydenhuollon 
järjestämää ohjausta. Tarvittavan tuen ja ohjauksen määrä on yksilöllistä. 
Vastasairastunut ei välttämättä jaksa ottaa vastaan paljon tietoa. Kannattaa edetä 
yksilölliseen tahtiin. Hoitoon liittyvien asioiden oppiminen vie aikaa.
Omahoitokäytäntöjen nivominen osaksi päivittäistä elämää on tärkeä osa ohjausta.
Diabetekseen sairastumisen tunteista on hyvä keskustella terveydenhuolto- 
henkilöstön ja läheisten kanssa. 
Diagnosointivaiheessa on hyvä arvioida, tarvitaanko erityisasiantuntijoiden apua. 
Keskustele terveydenhuoltohenkilöstön kanssa sinulle sopivimmista menetelmis-
tä ja tavoista.
Psykologin arviota saatetaan tarvita, jos
 - mieliala laskee tai on masennusta
 - on viitteitä syömishäiriöstä
 - ikäkausittaiset muutosvaiheet tuottavat ongelmia
 - elämässä on kriisitilanne.

Fysioterapeutin arviota saatetaan tarvita, jos 
 - liikapainoa on merkittävästi
 - muut sairaudet vaikuttavat liikkumis- tai toimintakykyyn 
 - tarvitaan yksilöllistä arviota sopivasta liikunnasta tai sen määrästä.

Ravitsemusterapeutin arviota saatetaan tarvita, jos
 - on ruoka-aineallergioita
 - on tarvetta laihtua ja/tai halua laihduttaa
 - on viitteitä syömishäiriöistä
 - munuaisten toiminnassa on heikkouden merkkejä (mikroalbuminuria).

Jalkaterapeutin arviota saatetaan tarvita, jos
 - jaloissa on haavoja, kynsiongelmia, pitkittynyt tulehdus, känsiä tai muita   
iho-ongelmia

 - jaloissa havaitaan asentovirheitä
 - tarvitaan apuvälinetarpeiden (tukipohjalliset, erityiskengät tai hoitotuotteet)  
arviointia ja ohjeita niiden hankintaan.

 Joskus vastasairastunut tarvitsee myös muiden terveyden- tai sosiaalihuollon 
työntekijöiden, kuten sosiaalityöntekijän, toimintaterapeutin tai suuhygienistin,   
antamaa ohjausta. 
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Nuori

Kari, 15, ei ole saanut opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen. Päivät kuluvat tietokoneel-
la kotona tai kavereiden kanssa kaupungilla ja pikaruokapaikoissa. Painoa on reilusti 
yli normaalin, ja tupakkaakin kuluu. Lääkäri totesi tyypin 2 diabeteksen, mutta se ei 
Karia kiinnosta.

MIETI:

 Miksi on tärkeää, että kaverit tietävät diabeteksestasi?
 Vaikuttaako diabetes kaveri- tai perhesuhteisiin?
 Mitä sanoisit tyypin 2 diabetekseen nuorena sairastuvalle?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Myös nuoret, jopa lapset, voivat sairastua tyypin 2 diabetekseen.
Lihavuus lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen nuorena.
Kaikkien nuorina sairastuvien olisi hyvä päästä erikoissairaanhoidon ohjaukseen, 
vähintään kerta-arvioon.
Hoito, ohjaus ja kuntoutus on sovitettava nuoren elämään yksilöllisesti siten, 
että ne tukevat normaalia kehitystä ja itsenäistymistä, eivät rajoita ja hallitse 
niitä. 
Diabetes vaatii huomiota joka päivä. Sopeutuminen pitkäaikaissairauteen  
helpottuu omahoitorutiinien avulla.
Hoidonohjauksessa huomioidaan nuoren elämäntilanne: vanhemmista  
eriytyminen, opiskelu, ammatinvalinta, työnteon aloittaminen.
Myös nuori on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja hoidostaan. Lääkäri  
tai hoitaja ei voi tehdä terveyttä edistäviä valintoja kenenkään puolesta. 
Vanhempien voi olla tarpeen olla mukana joillakin ohjauskäynneillä, jotta  
he osaavat antaa tukea tarvittaessa. Nuorella pitää kuitenkin itsellään olla  
vahva, aktiivinen ote hoitoon.
Nuorille tyypin 2 diabeetikoille olisi hyvä olla ryhmätoimintaa. Se voi olla  
yhteistä liikapainoisten nuorten kanssa.
Kuntoutusta ja tukea omien hoitotapojen kehittämiseen voi saada yksilöllisen 
tarpeen mukaan monesta eri paikasta: omasta hoitopaikasta (yhteydenpidon 
tiivistäminen tarvittaessa), perheeltä, ystäviltä ja muilta läheisiltä, nuoriso- 
neuvoloista, nuorisopsykiatrian klinikoista, nuorten sopeutumisvalmennus- 
kursseilta, Diabetesliiton nuorten toiminnasta sekä erilaisista nettiyhteisöistä.
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Aikuinen

Kaisa on liikapainoinen ja vähän liikkuva 50-vuotias toimistotyöntekijä. Hän on  
tuntenut itsensä usein väsyneeksi kesken työpäivän. Työterveyslääkäri toteaa hänen  
sairastuneen tyypin 2 diabetekseen. Sairaus on Kaisalle tavallaan tuttu, koska hänellä 
on ollut raskausaikana diabetes ja siihen lääkitys. 

Pasi on liikkunut koko ikänsä paljon. Nyt, 42-vuotiaana, hänellä on ollut epämääräisiä 
oireita jonkin aikaa. Terveyskeskuksen lääkäri diagnosoi tyypin 2 diabeteksen labora-
toriokokeiden jälkeen. Pasille diagnoosi tulee täytenä yllätyksenä. Hän on ajatellut, 
että tyypin 2 diabetekseen voivat sairastua vain vanhat ja liikapainoiset ihmiset.

MIETI:

 Oliko diabetesdiagnoosi sinulle yllätys?
 Miltä sinusta tuntui, kun diabetes diagnosoitiin?
 Oireilitko etukäteen? Miten? Kuinka kauan?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Vaikka liikapaino lisää huomattavasti riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, se  
ei kuitenkaan aiheuta sitä. Taustalla on aina geneettinen alttius.
Ihmiset kokevat sairastumisen eri tavoin, ja siksi omista näkemyksistä ja tunteis-
ta kannattaa keskustella terveydenhuoltohenkilöstön ja läheisten kanssa.
Diabeteksella voi olla vaikutuksia perheeseen, parisuhteeseen, harrastuksiin ja 
muuhun elämään. Näitä vaikutuksia kannattaa seurata. 
Hoidonohjauksessa kartoitetaan diabeteksen vaikutus työhön (tauot, ateria- 
rytmi, lääkitys) sekä työn vaikutus diabetekseen ja sen hoitoon.
Kannattaa alusta lähtien olla aktiivinen, etsiä tietoa ja opetella hoitotoimet. 
Kysy, jos jokin on epäselvää! 
Hyvien, itselle sopivimpien omahoitotapojen löytäminen heti hoidon alku- 
vaiheessa on olennaisen tärkeää. Ne ovat hoidossa onnistumisen edellytys.
Diabetes on pitkäaikaissairaus ja läsnä loppuelämän.
Kuntouttavat toimet pitäisi aloittaa jo diagnosointivaiheessa. Alussa voidaan 
tarvita kuntoutusta jonkin muun sairauden tai esimerkiksi masennuksen vuoksi. 
Sitä voidaan tarvita myös elintapamuutosten tai työkyvyn säilyttämisen tueksi. 
Mieti, mistä kaikkialta voit saada tukea tarvittaessa. Työterveyshuolto auttaa 
työkykyongelmien ratkaisemisessa ja järjestää erilaisia tukipalveluja. Terveyden 
ja fyysisen ja psyykkisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi on monia keinoja, kuten 
työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY), lääkinnällinen kuntoutus (ASLAK), ver-
taistukiryhmät, muut harrastus- ja toimintaryhmät, diabeetikoiden kuntoutus-
kurssit ja psykososiaalinen kuntoutus.
Työssä oleville järjestetään kuntoutuskursseja. Työterveyshuollolla on lakiin  
perustuva velvollisuus ohjata ja neuvoa kuntoutukseen hakeutumisessa.
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Ikääntynyt

Keijo sai 75-vuotistarkastuksessa tietää sairastavansa diabetesta. Hän haluaa hoitaa 
itseään hyvin, koska on juuri saanut ensimmäisen lapsenlapsenlapsensa ja haluaa olla 
aktiivisesti mukana suvun uuden tulokkaan elämässä.

MIETI:

 Miltä tuntui, kun kuulit sairastavasi diabetesta?
 Onko sinulla läheisiä, joiden kanssa voit keskustella sairauteen liittyvistä asioista?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Yhä useampi ikäihminen saa kuulla sairastavansa diabetesta.
Myös vanhemmalla iällä sairastunut tarvitsee aktiivista hoitoa. Lääkkeiden  
käyttö on yleensä tärkeää verensokerin hallitsemiseksi.
Ikääntyneiden hoitotavoitteet on määriteltävä erityisen huolellisesti ja yksilöl-
lisesti. Aina ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä samanlaisiin tavoitteisiin kuin 
nuorempien hoidossa.
Diabetes voi huonontaa merkittävästi ikääntyneen ihmisen elämänlaatua.
Iän ja erilaisten sairauksien vaikutus on huomioitava lääkityksessä sekä liikun-
taan ja ravitsemukseen liittyvässä ohjauksessa.
Terveellinen kokonaisravitsemus on tärkeämpää kuin yksittäisten ravinto- 
aineiden rajoittaminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ruokailun säännöl- 
lisyyteen ja ravitsemuksen riittävyyteen.
Vakavan hypoglykemian riski on vanhuksilla suuri, ja se on huomioitava  
hoidossa ja ohjauksessa.
Laihdutusta suositellaan vain huomattavan liikapainoisille. Ruokavaliosta  
vähennetään kaloripitoisia ruokia (ylimääräistä rasvaa ja sokeria), joissa ei  
ole elimistölle tärkeitä ravintoaineita. 
Liikunta on tärkeää ikääntyneille. Se pitää sovittaa terveydentilaan. 
Suositeltavinta on päivittäinen rauhallinen kestävyysliikunta, kuten kävely tai 
uinti. Vanhukset hyötyvät myös tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelusta.
Ikääntyneille on tarjolla monenlaista tukea ja kuntoutusta elämänhallinnan 
säilyttämiseen: perheen ja läheisten tuki, terveydenhuollon palvelut ja moni-
ammatillisen hoitotiimin tarjoamat mahdollisuudet, Diabetesliiton virikekurssit, 
muiden palveluntarjoajien kuntoutusjaksot, eläkeikäisille tarkoitetut kurssit,  
leirit ja terveyslomat, eläkeläiskerhot, muiden diabeetikoiden antama tuki  
sekä erilaiset yleisötapahtumat.
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5 Omahoidon tukeminen

Sirpa on sairastanut diabetesta vuoden. Diabeteslääkäri antaa paljon neuvoja sairau-
den hoitoon, muttei juuri sellaisia, joita Sirpa kokee tarvitsevansa. Hän soittaa usein 
diabetesta sairastavalle ystävälleen keskustellakseen hoidostaan.

MIETI:

 Oletko saanut terveydenhuollosta sellaista ohjausta diabeteksen hoitoon kuin  
olet tarvinnut?

 Onko elämäntilanteesi otettu huomioon ja annettu siihen perustuvia henkilö- 
kohtaisia ohjeita?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Vastaanotolla voi aina kysyä kaikesta mieltä askarruttavasta. Jos haluat jostain 
enemmän tietoa, kysy!
Hoito on osa arkeasi ja vaatii päivittäistä huomiointia. Siinä tarvitaan aikaa ja 
ahkeruutta.
Omahoidon tueksi on hyvä saada ohjausta terveydenhuollosta, mutta toisten 
diabeetikoiden antamien käytännön neuvojen merkitystä ei pidä vähätellä. 
Kannattaa muistaa, että samat ohjeet eivät sovi kaikille. Ohjeet pitää sovittaa 
yksilölliseen tilanteeseen. 
Diabetesta sairastava tarvitsee perheen ja muiden läheisten tukea pystyäkseen 
hoitamaan itseään hyvin. 
Joskus omahoidolle on esteitä. Niiden selvittäminen ja ongelmien ratkaisemi-
nen auttaa elämänlaadun säilyttämisessä. 
On hyvä tiedostaa, mikä motivoi sinua parhaiten diabeteksen hoitoon. Käytä 
sitä motivaation lähteenä, jos väsyt omahoitoon.
Aina hoito ei onnistu, vaikka diabetesta sairastava yrittää mielestään kaikkensa. 
Silloin voi antaa itselleen luvan löysätä hieman. Rentoutumisella ja stressitason 
laskulla on yksinomaan myönteisiä vaikutuksia elämänlaatuun ja hoitotasa- 
painoon.
Hyvän omahoidon ansiosta hoitotasapaino yleensä paranee, ja siten myös  
vointi on parempi. Kannattaa miettiä, millä keinoilla vointi on parantunut.
Hoitotavoitteita ei tarvitse saavuttaa kerralla. Ne kannattaa pilkkoa osiin,  
jolloin ne on helpompi saavuttaa.  
Kirjaamalla verensokeriarvot, ruokailut, liikuntakerrat ja tuntemukset oppii  
paljon itsestään ja omahoidostaan.
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Hoidonohjauksessa annetaan ohjeet siitä, miten omaseurantaa voi hyödyntää: 
 - ateriaparimittausten avulla oppii, mikä nostaa verensokeria
 - verensokeria kannattaa seurata liikunnan yhteydessä  
 - ilta–aamu-parimittausten avulla oppii, miten iltasyöminen vaikuttaa veren-
sokeriin

 -  ilta–aamu-parimittaus auttaa säätämään perusinsuliinin annosta
 -  kuuntelemalla itseään oppii arvioimaan hoidon vaikutuksia.
Tehokas omahoito lisää arjen hallintaa ja tuo turvallisuutta.
Omahoitoa tukevat: käyntitiheyden lisääminen omassa hoitopaikassa, varhais-
kuntoutus, läheiset, keskustelu muiden diabetesta sairastavien kanssa, Diabetes-
liiton ja paikallisyhdistysten toimintaan osallistuminen, muiden potilasjärjestö-
jen toimintaan osallistuminen, oman hoitotiimin erityisasiantuntijoiden palvelut 
(psykologi, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti ja jalkaterapeutti).
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6 Parisuhde

Senjalla ja Kailla on viime aikoina ollut vaikeuksia parisuhteessaan. Senjalla on ollut 
diabetes jo pitkään. Kaista tuntuu, että puolison kaikki aika menee töiden, lasten,  
kodin ja diabeteksen hoitoon.

MIETI:

 Onko tilanne sinulle tuttu?
 Oletko joutunut tilanteeseen, jossa olet joutunut valitsemaan parisuhteen ja  

jonkun muun asian välillä?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Parisuhde ja muut ihmissuhteet ovat tärkeä henkinen voimavara. Niistä kannat-
taa pitää hyvää huolta. Hyvistä ihmissuhteista saa voimaa myös itsensä hoita-
miseen.
Diabetes on vaativa sairaus. Päivittäiset hoitotoimet tuntuvat aluksi täyttävän 
päivän, mutta vähitellen hoito sulautuu huomaamattomammaksi osaksi arkea.
Puoliso on tavallisesti huolissaan diabetesta sairastavan hyvinvoinnista ja selviy-
tymisestä. Tämä voi joskus ilmetä ristiriitoina tai ärtymisenä.
Diabetekseen sairastuminen ja sen kanssa eläminen vaikuttaa myös puolisoon. 
On tärkeää kohdella puolisoaan samalla tavoin kuin ennen sairastumista. 
Diabetes muuttaa usein koko perheen arvoja ja suhtautumista terveyteen,  
sairauteen sekä elämään yleensä. 
Vastaanotolle voi halutessaan tulla yhdessä puolison kanssa.
Monissa kuntoutusvaihtoehdoissa perhe ja puoliso on mahdollista ottaa  
mukaan ohjaukseen.
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Seksuaalisuus

Elma ja Risto ovat olleet avioliitossa kolmekymmentäviisi vuotta. Riston käydessä  
diabeteslääkärillä puheeksi tulee pariskunnan seksuaalielämä. Risto toteaa, ettei kait 
näin vanhoilla pareilla enää sellaista tarvitakaan. Eikö seksuaalisen kyvyn heikkene-
minen kuulu ikään? 

MIETI:

 Oletko huomannut diabeteksen vaikuttavan seksuaalisuuteesi?
 Oletko keskustellut puolisosi kanssa diabeteksen vaikutuksista seksuaalielämään?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Seksuaalielämä muuttuu vuosien kuluessa. Se on kuitenkin tärkeä asia, jota 
kannattaa vaalia.
Seksuaalisuus on monimuotoista. Siihen liittyvistä asioista on normaalia  
keskustella diabetesvastaanotolla.
Jos seksuaaliongelmien ottaminen esiin diabetesvastaanotolla tuntuu epä- 
mukavalta, voi apua saada urologin vastaanotolta.
Diabeteksella saattaa olla vaikutusta seksielämään. Se voi olla yhteydessä  
erektiokyvyn heikkenemiseen ja seksuaaliseen haluttomuuteen. Myös naisilla 
saattaa esiintyä seksuaalielämän häiriöitä.
Keski-iässä diabeetikoilla esiintyy jonkin verran enemmän erektiohäiriöitä  
kuin ei-diabeetikoilla. Vanhuusiässä erektiohäiriö on erittäin yleistä.
Erektiohäiriöiden taustalla on usein masennus, neuropatia, liiallinen alkoholin-
käyttö tai verisuonten ahtautuminen.
Erektiohäiriöiden syyn selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan valita sopiva  
hoitomuoto.
Naisten vaihdevuosiin liittyvä hormonihoito ei vaikuta haitallisesti diabetek-
seen. Myös diabeetikot voivat aloittaa hoidon tarvittaessa.
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Lasten hankkiminen

Sinillä, 22, todettiin tyypin 2 diabetes vuosi sitten. Sini on koettanut kiinnittää huomi-
ota ruokavalioonsa ja liikkua enemmän, mutta verensokeritasapaino ei ole kovin hyvä. 
Sini ja hänen miehensä olivat suunnitelleet lasten hankintaa jo ennen sairauden totea-
mista. He eivät haluaisi enää lykätä suunnitelmiaan.

MIETI:

 Oletko ajatellut, että diabeteksella voisi olla vaikutusta raskauteen tai raskaaksi 
tulemiseen?

 Valmistauduitko etukäteen raskauteen?
 Onko raskaus aiheuttanut ongelmia diabeteksen hoidolle?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabetes on huomioitava raskauden ehkäisyä suunniteltaessa. Erityisesti hormo-
naalisen ehkäisyn käyttöä on pohdittava yksilöllisesti.
Huonossa tasapainossa oleva diabetes sekä liika- tai alipaino saattavat heikentää 
mahdollisuuksia tulla raskaaksi.
Raskaussuunnitelmista on hyvä puhua diabeteshoitajan ja -lääkärin kanssa, sillä 
lääkitystä on usein tarpeen tarkistaa jo ennen raskautta. Useimmille tyypin 2 dia-
beetikoille vaihdetaan lääkitykseksi insuliini jo raskauden suunnitteluvaiheessa.
Raskautta suunniteltaessa pyritään hyvään sokeritasapainoon sikiön hyvän  
kehityksen turvaamiseksi. 
Raskaana olevat diabeetikot ovat tiiviissä seurannassa erikoissairaanhoidon  
diabetespoliklinikassa ja äitiyspoliklinikassa.
Jotkut diabeteksen lisäsairauksista lisäävät raskaushäiriöiden vaaraa. 
Nefropatiaa eli munuaistautia sairastavilla diabeetikoilla on yli viidenkymmenen 
prosentin mahdollisuus sairastua raskausmyrkytykseen raskauden jälkimmäisen 
puoliskon aikana.
Diabeteksen lisäsairaudet, kuten munuaisten vajaatoiminta tai sepelvaltimo-
tauti, saattavat estää raskaussuunnitelmien toteuttamisen.
Raskauden ei ole todettu vaikuttavan diabeteksen lisäsairauksien ilmaantumi-
seen silmänpohjamuutoksia lukuun ottamatta.
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7 Lisäsairauksien ilmaantuminen

MIETI:

 Tiedätkö, millaisia lisäsairauksia diabetekseen voi liittyä?
 Mitkä merkit varoittavat niistä?
 Aiheuttavatko lisäsairaudet oireita?
 Mistä tietää, onko sairastunut lisäsairauksiin?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabetes aiheuttaa lisäsairauksia osalle diabetesta sairastavista. Kaikille niitä  
ei kehity. Lisäsairauksien riskiä voi vähentää hyvällä diabeteksen hoidolla.
Lisäsairaudet kehittyvät tavallisesti hitaasti vuosien kuluessa. Niiden merkkejä  
ja etenemistä seurataan vuosikokeiden avulla. Diabeetikolla on oikeus päästä  
vuosikokeisiin, ja hänen kannattaa huolehtia niissä käynnistä tarkasti.
Lisäsairauksien ensimmäiset merkit on aina otettava vakavasti. Diabeteksen  
hoitoa on tehostettava.
Elinmuutoksista kertovat ensimmäiset merkit ovat eri asia kuin varsinaiset lisä-
sairaudet. Hyvällä hoidolla voidaan estää muutosten eteneminen, ja tilanne 
voi jopa korjaantua.
Lisäsairauksien ilmaantuessa diabetesta sairastava tavallisesti tarvitsee lisää  
tukea omahoitoonsa.
Tukea ja ohjausta saa: 

 - omasta hoitopaikasta (käyntitiheyttä voidaan lisätä)
 - erityisasiantuntijan vastaanotolta (ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja tai  
jalkaterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä)

 - erilaisista vertaistukiryhmistä
 - osallistumalla Diabetesliiton toimintaan tai kursseille
 - osallistumalla muiden potilasjärjestöjen toimintaan
 - osallistumalla muiden tahojen järjestämään sopeutumisvalmennukseen tai  
kuntoutukseen.
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Munuaiset

Erja on sairastanut tyypin 2 diabetesta muutamia vuosia ja pärjää sen kanssa hyvin. 
Vuosikokeissa todettiin mikroalbuminuriaa, mutta verenpaineen hoitoa tehostamalla 
arvot laskivat normaaleiksi.

Visalla todettiin mikroalbuminuriaa vuosikokeissa. Hän ajatteli, ettei se ole vakavaa, eikä 
noudattanut hoidon tehostamisohjeita. Seuraavissa vuosikokeissa munuaisten toiminta-
häiriön todettiin edenneen. Edelleenkään Visa ei noudattanut lääkärin ohjeita ja laimin-
löi verenpainelääkitystä. Joidenkin vuosien kuluttua Visalle aloitettiin dialyysihoito.

MIETI:

 Mitä mikroalbuminuria tarkoittaa?
 Miten toimitaan, jos todetaan mikroalbuminuriaa?
 Miten nämä toimet vaikuttavat?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Mikroalbuminurialla tarkoitetaan albumiiniproteiinin liiallista erittymistä virt-
saan. Se on merkki munuaissairauden vaarasta.
Mikroalbuminuria todetaan virtsanäytteestä. Mikroalbuminuriavaiheessa ei 
esiinny oireita, joista munuaismuutosten ilmaantumisen voisi havaita. 
Munuaissairauden tärkein syy on pitkään jatkunut verensokerin huono hoito-
tasapaino. Myös kohonnut verenpaine ja tupakointi lisäävät sen riskiä. 
Munuaissairauden etenemistä voidaan hidastaa korjaamalla sokeritasapaino, 
verenpaine, rasva-aineenvaihdunnan häiriö ja lopettamalla tupakointi.
Mikroalbuminuria korjaantuu usein alkuvaiheessa hoidon tehostamisen seu-
rauksena.
Verenpainelääkkeiden ACE-estäjän tai ATR-salpaajan tarve on arvioitava, jos 
mikroalbuminuriaa esiintyy toistuvasti.
Asetyylisalisyylihappovalmisteen (ASA, aspiriini) tarve on arvioitava. Tulehdus-
kipulääkkeitä pitäisi käyttää vain huolellisesti harkiten.
Tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään nyt.
Mikroalbuminuria voi johtaa vakavampaan munuaissairauteen, nefropatiaan, 
jos tilanteeseen ei puututa tarpeeksi tehokkain keinoin. 
Munuaistoiminnan heikentyessä saatetaan tarvita myös ravitsemusterapeutin ja 
liikunta-alan ammattilaisen neuvoja.
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Sydän ja verisuonet

Meerillä on paljon lääkkeitä erilaisiin sydän- ja verisuonivaivoihin. On lääkettä ko-
lesteroliin, korkeaan verenpaineeseen ja veren hyytymistä estävä aspiriini. Meeri oli 
kuulemassa verikokeiden tuloksia ja uusimassa reseptejään, kun lääkäri kertoi Meerin 
paastoverensokerin nousseen korkeahkoksi. Pitääkö Meerin alkaa käyttää lisäksi dia-
beteslääkkeitä, vai onko jotain muuta tehtävissä?

Sulo on sairastanut diabetesta pitkään, jo parikymmentä vuotta. Hän on koettanut 
hoitaa sairauttaan lääkityksen ohella liikkumalla paljon ja syömällä terveellisesti. Viime 
aikoina hän on alkanut hengästyä liikunnan yhteydessä tavallista enemmän ja välillä 
käsi on puutunut. Sulo päättää mennä lääkäriin selvittämään asiaa. Hän saa kuulla, 
että valtimotauti on alkanut hidastaa hänen vauhtiaan.
 

MIETI:

 Tiedätkö, millaisia oireita valtimotaudit voivat aiheuttaa?
 Voiko valtimotauteja ehkäistä?
 Liittyvätkö valtimotaudit aina liikapainoon?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Valtimotaudit liittyvät korkeaan verenpaineeseen, matalaan HDL-kolesteroliin, 
korkeaan LDL-kolesteroliin ja tupakointiin. 
Diabetes lisää sepelvaltimotaudin riskin 2–4-kertaiseksi.
Valtimotaudin oireet voivat olla monenlaisia: rintakipu, voimattomuus, yläselkä-
kipu, hengenahdistus, pahoinvointi, käsien puutuminen, näön sumeneminen, 
huimaus, jalkakivut, ym. 
Rintakipu ei ole aina merkki valtimotaudista. Se voi johtua myös stressistä,  
tukirangasta tai ruuansulatusongelmista. Kannattaa hakeutua lääkäriin syyn  
selvittämiseksi. 
Tupakointi on lopetettava viimeistään nyt.
Valtimotaudin merkkien ilmaantumisen jälkeen veren sokeritasapainon korjaa-
minen, verenpaineen pitäminen alhaisena, rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden 
korjaaminen sekä tupakoinnin lopettaminen estävät tilanteen etenemisen. 
Muutokset voivat korjaantua.
Asetyylisalisyylihappovalmisteen (ASA, aspiriini) tarve on arvioitava. Tulehdus-
kipulääkkeitä pitäisi käyttää vain huolellisesti harkiten.
Valtimotautia sairastavan diabeetikon hoito hajautuu usein yliopistosairaalan, 
aluesairaalan, terveyskeskuksen ja työterveyshuollon kesken. Diabetesta sairasta-
valla on suuri vastuu hoidon koordinoinnista.
Valtimokuntoutusta järjestävät muun muassa terveydenhuolto, Kansaneläke-
laitos, eläkevakuutusyhtiöt ja eri järjestöt. Niiden tarjontaan kannattaa tutustua. 
Tulppa-avokuntoutusryhmiä on monen terveyskeskuksen alueella. Ne sopivat 
hyvin myös tyypin 2 diabetesta sairastaville.
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Jalat

Keijolla on ollut jaloissaan outoja tuntemuksia, ja hän mainitsee niistä diabeteshoita-
jalle vastaanotolla. Diabeteshoitaja haluaisi katsoa jalkoja, mutta Keijo ei halua riisua 
kenkiään. Hän ei muistanut tarkistaa aamulla, että sukat ovat varmasti ehjät. Niinpä 
hän ehdottaa, että jalkoja katsotaan seuraavalla käynnillä vuoden kuluttua.

MIETI:

 Miksi kenkien ja sukkien riisuminen diabetesvastaanotolla on tärkeää?
 Miten diabetesta sairastava voi itse vaikuttaa jalkojensa terveyteen?
 Mistä tietää, että on jalkaongelmia?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Kengät ja sukat riisutaan ja jalat tarkastetaan jokaisella vastaanottokäynnillä. 
Samalla katsotaan myös jalkineiden kunto.
Tuntoaisti tutkitaan ja jalkavaurioiden riski arvioidaan vastaanotolla kerran  
vuodessa, tavallisesti vuosikäynnin yhteydessä.
Jalkaterapeutin arviota, ohjausta ja seurantaa tarvitaan heti, kun jaloissa ilmenee 
ensimmäisen kerran jokin pieneltäkin tuntuva ongelma: kovettuma, veren- 
kierto-ongelma, tunto-ongelma, haava, pitkittynyt tulehdus tai asentovirhe.
Jos jaloissa on aiemmin todettu tuntopuutoksia, jalat ja kengät olisi hyvä  
tarkastaa joka päivä kotona katsomalla ja käsin koskettelemalla. Avojaloin  
kävelyä kannattaa välttää.
Kengät on hyvä tutkia sisältä aina ennen jalkaan laittamista. Näin varmistetaan, 
ettei niissä ole mitään ylimääräistä, joka aiheuttaa rakkoja tai haavaumia.
Pieniä rakkoja ja pinnallisia haavoja voi hoitaa itse kotona puhdistamalla ja  
suojaamalla ne puhtaalla sidetaitoksella.
Mene lääkäriin, jos rakkoon tai haavaan ilmestyy merkkejä tulehduksesta –  
punoitusta, kuumoitusta tai tulehduseritettä – tai ne eivät ala parantua  
muutamassa päivässä. 
Jos et ole varma, miten hoitaisit jalan haavaa, kannattaa ottaa yhteyttä omaan 
hoitopaikkaan ja kysyä neuvoa.
Jos diabetesta sairastava laiminlyö hoitoaan, niin yleensä jalatkin ovat huonossa 
kunnossa.
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Suu

Santeri ei ole käynyt hammaslääkärin vastaanotolla vuosiin, vaikka hänellä on  
hammassärkyjäkin. 

MIETI:

 Miksi diabetesta sairastavan on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti hampaansa?
 Tiedätkö mistä ja miten kunnassasi saa hammashoitopalveluita?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Suun  ja hampaiden hoito on tärkeää muun muassa tulehdusten estämiseksi. 
Diabetes voi altistaa suun alueen tulehduksille.
Diabeetikoilla esiintyy muita useammin iensairauksia. Plakki tulehduttaa  
diabeetikon ientä nopeammin kuin muiden, koska ienkudos ei puolustaudu 
yhtä tehokkaasti bakteereja vastaan. 
Diabetes nopeuttaa hampaiden reikiintymistä. Tyypillistä on, että reikiinty-
minen keskittyy hampaiden ienreunojen läheisyyteen. 
Monet kokevat hampaidenhoidon epämiellyttäväksi, ja siksi jotkut laiminlyövät 
sitä. Vastaanotolla tulee kuitenkin käydä säännöllisesti.
Kannattaa selvittää, miten hammashoito on järjestetty omassa kunnassa.  
Joissakin kunnissa ihmiset menevät aina ensin suuhygienistille, joka ohjaa  
tarvittaessa hammaslääkärille.
Myös diabeteslääkäri voi kirjoittaa lähetteen hammashoitoon. Näin menetel-
lään, jos hammasongelmien ajatellaan olevan syynä huonoon hoitotasa- 
painoon.
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Silmät

Teijan silmänpohjista löytyi silmänpohjakuvauksissa muutoksia. Hänelle annettiin ohje 
mennä seurantakuvaukseen puolen vuoden kuluttua. Teija miettii, johtavatko muutok-
set sokeutumiseen. Onko jotain tehtävissä?

MIETI:

 Mitä ovat silmänpohjamuutokset?
 Miten silmänpohjamuutokset todetaan?
 Voiko silmien terveyttä säilyttää silmänpohjamuutosten ilmaantumisen jälkeen?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Vastadiagnosoituun diabetekseen voi liittyä tilapäinen näön heikkeneminen,  
jos verensokeritasapaino heittelehtii paljon. Heti ei tarvita silmälaseja, koska 
näkö korjaantuu usein verensokeritasapainon korjaantuessa.
Myöhemminkin näöntarkkuuden vaihtelu saattaa johtua verensokerin  
vaihtelusta.
Diabetesta sairastavan olisi hyvä pitää kirjaa siitä, milloin silmät on tarkistettu. 
Silmälääkärin tarkastuksessa tai silmänpohjakuvauksessa pitäisi käydä vuoden 
tai kahden välein. 
Alkavat silmänpohjamuutokset ovat merkki siitä, että diabeteksen hyvään  
hoitoon, erityisesti verensokerin ja verenpaineen hoitotasapainoihin, on  
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.  
Vähäiset silmänpohjamuutokset voivat korjaantua, kun sokeritasapaino ja  
verenpaine saadaan hyvälle tasolle.
Alkavat muutokset vaativat säännöllistä seurantaa silmänpohjakuvauksin tai 
silmälääkärin tarkastuksin. Seurantakuvauksia tehdään tiheämmin kuin  
seulontakuvauksia, joita on tehty ennen muutosten toteamista.
Oikein ajoitetulla silmänpohjan laserhoidolla ehkäistään näön heikkenemistä.
Tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään nyt.
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8 Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Jaksaminen

Sirpan masennusta on hoidettu lääkityksellä muutamia kuukausia. Lääkitys nostaa 
mielialaa, mutta väsyttää ja kasvattaa ruokahalun pohjattomaksi. Sirpan aviomies on 
huolissaan sekä vaimonsa väsymyksestä että liiallisen ruokahalun aiheuttamasta  
painonnoususta. Miten Sirpa jaksaisi hoitaa diabeteksensa?

MIETI:

 Oletko kohdannut tilanteita, joissa diabeteksen hoito on tuntunut ylivoimaiselta?
 Mikä auttaa jaksamaan diabeteksen hoidossa?
 Mistä saa tukea tarvittaessa?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabeteksen hoidon tavoitteena on päivittäinen hyvinvointi ja oireettomuus. 
Omaan hyvinvointiin kannattaa siksi panostaa kunnolla. Henkinen hyvinvointi 
antaa voimia hoitaa hyvin diabetesta.
Useimmat väsyvät joskus diabeteksen hoitamiseen. Diabeteksen hoidon  
perusrutiinit kannattaa silti koettaa säilyttää. Perusrutiinit ovat juuri sinun tapasi 
diabeteksen hoidossa. Ne liittyvät syömiseen, lääkitykseen, mittauksiin ja  
liikkumiseen.
Lepää ja etsi itseäsi kiinnostavia asioita, jos tunnet väsyväsi hoitoon. Erilaisista  
harrasteryhmistä, esimerkiksi käsityöstä, voi saada apua jaksamisongelmiin. 
Keskustele tilanteesta omassa hoitopaikassasi. Välillä voi olla hyvä kokeilla muita 
hoitomenetelmiä tai kuntoutusta. 
Hyvä hoitosuhde auttaa jaksamaan. Hoidon jatkuvuus on tärkeää. 
Hoidossa jaksamisen turvaamiseksi on tärkeää löytää sopiva tasapaino diabetek-
sen hoidon, työn, perheen, harrastusten, vapaa-ajan, arjen ja juhlan välille.
Lääkkeiden ottamisesta ei voi pitää lomaa, mutta mittauksia ja muuta seurantaa 
voi tilapäisesti harventaa. 
On hyvä tiedostaa, että pienempi panostus omahoitoon näkyy usein verensokeri-
arvojen suurempana vaihteluna. Myös stressi vaikuttaa verensokeritasapainoon.
Masentuneilla on muita enemmän diabetesta. Masennuslääkkeet voivat edes-
auttaa diabetekseen sairastumista.
Masennus voi olla diabeteksen hyvän hoidon este. Masentuneella ei ole voimia 
tilata aikaa lääkärille tai hoitajalle.
Diabetesta hoitava lääkäri voi hoitaa myös masennusta, aina ei tarvita psykiatria.
Mielenterveydessä voi esiintyä myös muunlaisia häiriötä. Niiden tunnistaminen 
on tärkeää sopivien hoitomuotojen löytämiseksi.
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Toimintakyky

Kalevilla on ollut tyypin 2 diabetes jo vuosia. Hän ei ole koskaan ollut mikään himo-
liikkuja, ja iän lisääntyessä polvikin on alkanut vaivata. Diabeteshoitaja on sitä mieltä, 
että Kalevin pitäisi lisätä liikuntaa. Terveyskeskuksen lääkäri ja fysioterapeutti tuntuvat 
olevan samassa juonessa.

MIETI:

 Mitä toimintakyvyllä tarkoitetaan?
 Miksi toimintakyvyn säilyttäminen on tärkeää?
 Mistä voi löytää itselleen sopivia liikuntamuotoja?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Tässä julkaisussa toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selviytyä itsenäisesti päivit-
täisistä toiminnoista.
Yksi perimmäisistä diabeteksen hoidon tavoitteista on mahdollisimman hyvän 
toimintakyvyn säilyttäminen.
Painonhallinnalla on suuri merkitys toimintakyvyn säilymiselle. Sopiva paino 
auttaa myös tuki- ja liikuntaelimistön kipujen hallinnassa. Arkiliikunnalla on  
suuri merkitys toimintakyvyn säilymisessä.
Lähes kaikille sopivia liikuntamuotoja ovat uiminen, vesijumppa ja pyöräily.
Ohjattua kuntosaliliikuntaa kannattaa kokeilla, vaikka olisi tuki- ja liikunta- 
elinongelmia.
Joskus toimintakyvyn säilyttämiseksi voi tarvita apuvälineitä. Silloin on paikal-
laan pyytää fysioterapeutin arvio liikkumiskyvystä ja apuvälinetarpeesta.
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Työkyky

Veikko on kuljettajana maansiirtoyrityksessä. Hänellä on ollut tyypin 2 diabetes vähän 
aikaa. Suun kautta otettavilla lääkkeillä ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa, ja 
vastaanotolla keskustellaan insuliinin aloittamisesta. Veikkoa huolestuttaa, miten  
insuliinihoidon aloittaminen vaikuttaa hänen työhönsä.

MIETI:

 Vaikuttaako diabetes jotenkin työntekoosi?
 Oletko joutunut olemaan poissa töistä siksi, että sinulla on diabetes?
 Voiko diabetes pakottaa vaihtamaan ammattia?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabetes kannattaa huomioida ammatinvalinnassa.
Diabetes sinänsä ei ole este ammatissa jatkamiselle kuin poikkeustapauksissa.
Diabeteksen hyvästä hoidosta on huolehdittava myös työpäivän aikana.
Hyvän hoitotasapainon löytäminen on tärkeää työkyvyn säilymiselle.
Vaativassa vuorotyössä diabeteksen hoito kannattaa suunnitella yhdessä lääkä-
rin tai diabeteshoitajan kanssa. Joskus on hyvä neuvotella yhdessä työterveys-
huollon ja esimiehen kanssa mahdollisuudesta siirtyä esimerkiksi kaksivuoro-
työhön.
Jos työkyky on uhattuna, pitää miettiä ammatillisen kuntoutuksen mahdolli-
suuksia. Kuntoutus voi tarkoittaa työpisteen vaihtoa (jolloin omassa työpaikassa 
tarvittavaan koulutukseen voi saada työeläkevakuutuslaitoksen tukea) tai  
kokonaan uuden ammatin opiskelua. Pitkältä sairauslomalta palatessa kannat-
taa muistaa osasairausloman mahdollisuus ja mahdollisuus työkokeiluun  
omalla työpaikalla.
Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja kannattaa selvittää:
 - keskustelu työterveyshuollon, perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon 
kanssa 

 - työvoimaneuvonta (työ- ja elinkeinotoimisto) ja Kelan toiminnot niille,  
jotka eivät ole vakiintuneet työelämään

 - työeläkevakuutuslaitokset
 - erityistyövoiman neuvonta (vajaakuntoiset pitkäaikaistyöttömät).



33Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet    Diabeetikoille / Terveydenhuoltoon

Ajoterveys

Terttu on 55-vuotias bussinkuljettaja. Hänellä on ollut diabetes pitkään. Hänelle on 
ilmaantunut hermoston toimintahäiriöitä ja jalkojen tuntopuutoksia. Tablettihoito ei 
enää riitä hallitsemaan verensokerin vaihteluita. Terttu on menossa diabeteslääkärin 
vastaanotolle. Hänelle aiotaan aloittaa insuliinihoito. Häntä pelottaa, voiko hän  
säilyttää ajokorttinsa ja työnsä.

MIETI:

 Onko diabetes aiheuttanut ongelmia autolla ajamiseen?
 Miten huolehdit ajoturvallisuudesta?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabeetikolle voidaan myöntää ryhmän 1 ajolupa (traktori, moottoripyörä, 
henkilöauto, pakettiauto ja henkilöautovetoinen ajoneuvoyhdistelmä), jos  
hänellä on riittävä näkökyky, hänellä ei ole ajokykyä heikentäviä muita sairauk-
sia eikä hänellä esiinny hypoglykemioita eli liian matalia verensokereita.  
Lisäksi diabeteksen seurannan täytyy olla säännöllistä. 
Ryhmän 2 ajoluvan (kuorma-, linja-auto, ammattiajolupa) voi saada, jos  
sairastaa tablettihoitoista diabetesta, näkökyky ja kuulo ovat riittävät, jos ei ole 
hypoglykemioita eikä muita ajokykyä heikentäviä sairauksia ja jos diabeteksen 
seuranta on säännöllistä. 
Uutta ryhmän 2 ajolupaa ei saa, jos diabeetikolla on insuliinihoitoinen diabetes. 
Aiemmin myönnetty, voimassa oleva ajokortti voidaan painavista syistä uudis-
taa, jos hoitotasapaino on hyvä ja diabeetikolla on tiivis seuranta.
Verensokeri kannattaa mitata aina ennen ajamaan lähtemistä. Jos verensokeri 
on matala, pitää ennen ajamaan lähtöä syödä välipala. 
Pitkillä ajomatkoilla on hyvä huolehtia riittävistä tauoista sekä verensokeritasa-
painosta. Mukana on hyvä olla nopeasti imeytyvää hiilihydraattia.
Hypoglykemian jälkeen autoa ei saa ajaa tuntiin.
Toistuvasti korkealla oleva verensokeri vaikuttavaa ajokykyyn. Se
 - heikentää havaintokykyä
 - pidentää reaktioaikaa
 - aiheuttaa tilapäistä näön heikentymistä.

Merkittävät jalkaongelmat, esimerkiksi tuntopuutokset, vaikeuttavat oleellisesti 
ajamista. Myös muiden sairauksien vaikutus ajoterveyteen on arvioitava. Tällai-
sia muita sairauksia ovat muun muassa uniapnea, neuropatia ja valtimotauti.
Diabeetikoiden ajolupiin tullee muutoksia kevään 2011 aikana uuden   
EU-direktiivin vuoksi.
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9 Lopuksi

Tyypin 2 diabetes on hyvin monimuotoinen sairaus, eikä sen kanssa eläminen 
ole aina kovin yksinkertaista. Diabetesta sairastava tekee päivittäin lukuisia va-
lintoja hyvän elämän ja terveytensä puolesta. Osatakseen valita hän tarvitsee 
ohjausta ja tukea. Terveydenhuolto antaa perusohjauksen, mutta läheisten ja 
muiden diabetesta sairastavien neuvoja ja tukea ei kannata väheksyä.  

Heti diabeteksen toteamisen jälkeen on tärkeää kehittää tehokkaat ja itselle 
sopivimmat omahoitotavat. Näin elämänlaatu ja toimintakyky säilyvät mahdol-
lisimman hyvinä. Tietoa kannattaa etsiä ja ottaa vastaan monesta lähteestä ja 
soveltaa sitä omaan elämään parhaiten sopivalla tavalla.
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