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Yhteenveto

iabetesbarometri on Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (DEH-
KO 2000–2010) ensimmäinen kooste suomalaisten diabeteksesta ja sen hoidos-
ta. Se kuvaa kehitystrendejä viime vuosien tutkimustulosten valossa ja esittelee 
toivottavia suuntauksia tulevaisuudelle. Barometri on tarkoitus uusia kolmen 

vuoden välein. 
Barometri vastaa tarpeeseen saada terveyspoliittiselle päätöksenteolle riittävästi 

taustatietoa. Se on kirjoitettu sekä Diabetesliiton käyttöön että laajemminkin valta-
kunnallista ja paikallista päätöksentekoa varten tahoille, jotka pohtivat terveydenhuol-
lon rakenteen kehittämistä.

 Barometri osoittaa erittäin huolestuttavaa suuntaa. Diabeetikkojen määrä lisään-
tyy jopa vielä nopeammin kuin mitä on arvioitu. Lisääntyvän ylipainon aiheuttama 
diabetesepidemia näyttää yllättävän kaikki. Lähes puolet aikuisikäisestä väestöstä on 
vaarassa sairastua tyypin 2 diabetekseen, jos ylipaino lisääntyy edelleen nykyistä vauh-
tia. Siksi tarvitaankin ripeästi sellaisia toimia, joilla estetään suomalaisten lihominen.

Hoitoon käytettävissä olevat voimavarat tulevat ehtymään diabetesepidemian 
vuoksi. Jos emme onnistu tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, huonontuvat mahdolli-
suutemme hoitaa kaikkia diabeetikoita hyvin. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy edellyttää 
valtavaa väestön terveystottumusten ohjausta tiedotusvälineiden avulla, sekä aktiivisia 
valtakunnallisia ja paikallisia toimenpiteitä, joilla sekä herätetään tietoisuus vaarasta 
että annetaan eväät lihavuuden ehkäisemiseen. Terveydenhuollon pitää ohjata suu-
ressa sairastumisvaarassa olevia, ja lisäksi tarvitaan monipuolisesta liikunta- ja ravit-
semusohjausta. Vapaa-ajan liikunnalle ja terveelliselle syömiselle on luotava entistä 
paremmat edellytykset.

Barometri osoittaa, että diabetekseen jo sairastuneiden tilanne on muuttunut pa-
rempaan suuntaan monella tavoin. Diabeetikoiden vaara saada sairauden aiheuttamia 
lisätauteja tai kuolla ennenaikaisesti on pienentynyt. Diabeteksen aiheuttamat lisätau-
dit, kuten sydän- ja verisuonitaudit sekä munuais- ja silmäsairaudet, ovat vähenemäs-
sä. Dehkon lisätautien vähenemistä koskevat tavoitteet tultaneen saavuttamaan vuo-
teen 2010 mennessä. Lisätaudit aiheuttavat suuren osan diabeteksen kustannuksista, 
ja ponnistuksia niiden edelleen vähentämiseksi on tehostettava paitsi inhimillisistä 
myös taloudellisista syistä.

Verensokerin korkeasta tasosta seuraa riski sairastua sydän- ja verisuonitautei-
hin. Tyypin 2 diabetekseen liittyy usein muitakin metabolisen oireyhtymän tuomia 
riskejä, kuten veren rasvojen muutoksia, kohonnutta verenpainetta ja lihavuutta, 
jotka edelleen lisäävät valtimotauteihin sairastumisen vaaraa. Hoidon tehostaminen 
on pienentänyt näiden vaaratekijöiden kuormaa. Erityisen myönteistä on ollut veren 
sokeri- ja rasvatasojen korjaantuminen tyypin 2 diabeetikoilla. Myönteiset muutok-
set ovat olleet vähäisempiä verenpainetasoissa ja olemattomia tupakoinnin vähene-
misessä.

Tyypin 1 diabeetikoiden keskimääräiset verensokeritasot eivät ole juuri muuttu-
neet viimeisimmän 10 vuoden aikana. Liian harvalla tyypin 1 diabeetikolla on hyvä 
hoitotasapaino. Murrosikäisillä ja nuorilla aikuisilla on erityisen huono hoitotasapaino.

Diabeetikkojen hoidossa pitää tehostaa erityisesti liikunta- ja ravitsemusohjausta 
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sekä jalkojen tutkimista ja hoitoa. Alueelliset ja paikkakuntakohtaiset erot diabeetikoi-
den hoidossa ovat suuret, ja niiden vähentämiseksi tulee varmistaa yhtäläinen resur-
sointi ja kattava täydennyskoulutus.

Hoitojärjestelmiä tulee kehittää edelleen niin, että diabeetikoille annetaan nykyis-
tä paremmat edellytykset sairautensa omahoitoon. Erityisesti huonossa hoitotasapai-
nossa olevien tyypin 1 diabeetikoiden omahoidon tuki ja omahoidon osaaminen tulee 
varmistaa. Nuorille aikuistuville tulee kehittää omaa palvelua, jotta nuoruusvuosien 
pitkä huonon hoitotasapainon kausi saadaan lyhentymään.

Diabeetikoiden mahdollisuuksia kuntoutukseen ja vertaistukeen tulee lisätä. Mui-
den diabeetikoiden vertaistuesta voi saada vastauksia sairauden hoidossa ilmeneviin 
arjen ongelmiin. Pitkäaikaissairaat tarvitsevat myös jatkuvaa kannustusta hoidon pa-
rantamiseen. Osa heistä tarvitsee mielenterveysammattilaisten tukea väsymykseen, 
jota kroonisen sairauden kanssa eläminen aiheuttaa.

Sammandrag

iabetesbarometern är det första sammandraget av diabetes och dess behand-
ling i Finland. Den utkommer isamband med det Nationella Diabetesprogram-
met (DEHKO 2000–2010). Barometern beskriver trender inom utvecklingen i 
ljuset av de sista årens forskning i Finland och sträver till att även presentera 

önskvärda riktlinjer för framtiden. Det är meningen att komma ut med barometern 
vart tredje år.

Barometern är svaret till behovet, att ha tillräcklig bakgrundsinformation till häl-
sopolitiska beslut. Den är skriven för Diabetesförbundets bruk, men också för bredare 
kretsar inom statsförvaltningen och på lokalnivå för utvecklandet av hälsovårdssys-
tem.

Barometern visar mycket allvariga siffror. Antalet diabetiker ökar snabbare än man 
tidigare trott. Fetman som ökar i vårt land orsakar en diabetesepidemi, som tycks 
överraska alla. Nästan hälften av befolkningen i vuxen ålder ligger i fara, att insjukna 
i typ 2 diabetes, om fetman ökar lika snabbt också i fortsättningen. Därför behöver vi 
raska tag, för att hindra viktökningen bland folket. 

Vårdresursserna kommer att sina, som föld av denna epidemi. Våra möjligheter 
att sörja för alla diabetiker kommer att minska, om vi inte lyckas i preventionen av typ 
2 diabetes. Det igen förutsätter en enorm sattsning i rådgivning i media samt aktiva 
kampanjer både lokalt och nationelt, där man tar upp faran och rådgiver om pre-
ventionen av fetman. De som är i stor fara att insjukna i typ 2 diabetes måste hjälpas 
inom hälsovårdssystemet. Dessutom behöver vi mångsidiga möjligheter att få mo-
tions- och kostrådgivning. Möjligheter för motion och att äta hälsosamt måste ökas.

Barometern visar, att många trender är positiva för dem som redan insjuknat i 
diabetes. Faran för följdsjukdomar och för tidig död har minskat. Komplikationer av 
diabetes, såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt komplikationer i njurarna och  i ögo-
nen, har minskat. Dehkos mål att minska komplikationer kommer antagligen att nås 
år 2010. Komplikationer orsakar största delen av vårdkonstnaderna inom diabetesvår-
den. Därför måste man fortsätta kampen mot dem både av humana och ekonomiska 
orsaker.

Höga blodsockervärden är i sig en riskfaktor för hjärt- och kärlssjukdomar. Många 
som har typ 2 diabetes har även det metaboliska syndromet med höga fetthalter i 
blodet, högt bloctryck och fetma. De ökar vidare risken för kärlsjukdomar. Den effek-
tiverade behandlingen av diabetikerna har minskat bördan av dessa riskfaktorer. Spe-
cielt positiv har varit förbättringen av blodsockernivåerna och blodfettnivåerna hos 
typ 2 diabetikerna. Resultaten i blodtrycksbehandlingen är dock ringa och obefintliga 
i att minska rökandet.

Blodsockernivåerna hos typ 1 diabetikerna har inte förändrats under de senaste 
tio åren. Alldeles för få av typ 1 diabetiker är i god vårdbalans. Vårdbalansen är spe-
cielt dålig hos tonåringar och unga vuxna. 

Vårdsystemen måste specielt förbättra rådgivningen i kost och motion och effek-
tivera preventionen och vården av diabetikerns fötter. Regionala och lokala skillnader 
inom diabetesvård är stora. Man måste sträva till att minska skildnaderna med att se 
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till att resurserna är mer lika och att det finns omfattande efterutbildning.
Vården måste utvecklas så att den ger diabetikern bättre förutsättningar att sköta 

själv sin diabetes. Man måste prioritera stöd och rådgivning till de typ 1 diabetikerna, 
som är i dålig vårdbalans. Diabetekerna som närmar sig vuxen ålder borde bjudas 
skildt vård så, att man kunde förkorta den dåliga perioden i sockerbalansen, som till-
hör detta ålder. 

Diabetikernas möjligheter till rehabilitering och stöd av personer med likadana 
problem måste ökas. Sådant stöd kan lösa många vardagsproblem och förhindra 
misstag i vården. Personer med en kronisk sjukdom behöver fortsatt uppmuntran i sin 
vård. Somliga diabetiker behöver även hjälp av mentalvårdspersonalen för att motar-
beta utmattningen, som följd av årtiondens kämpandet med sjukdomen.

Abstract 

his Diabetes Barometer is the first collection of health outcome in diabetes 
and care of diabetes in Finland. It is part of the National Diabetes Programme 
(DEHKO 2000–2010). The Barometer describes the trends during the last years 
and intends to line out favourable development in the future. It will be refor-

med after three years.
The Barometer is a response to the need of having thorough information about 

diabetes in health policy decision making. It is written for the Finnish Diabetes As-
sociation, but also to be used in national and local decision making in health service 
reforms.

The barometer shows alarming results. The number of persons with type 2 dia-
betes is increasing even faster than the earlier prognosis presumed. The diabetes 
epidemic, caused by over weight in the population, seems to surprise everyone. Al-
most every other adult person is in danger to get type 2 diabetes, if the over weight 
among the people keeps increasing as fast as now. This is why we need smart actions 
to prevent weight gain in the population. 

We will run out of resources for care because of this epidemic. Our possibilities 
to take care of all the people with diabetes will diminish, if we do not succeed in 
the prevention of type 2 diabetes. There we need large scale media programmes to 
guide people in healthy life style and active campaigning both locally and nationally. 
These campaigns have to raise people’s attention to the problem and then advice 
them how to prevent weight gain. Those at high diabetes risk have to be advised by 
health care personnel, but we also need several other possibilities to get counselling 
in exercise and nutrition. Possibilities for physical activity and healthy meals have to 
be easily available.

The barometer shows that many of the trends have been positive to the people 
that already have got diabetes. The prognosis of the disease and diabetes related 
complications have become better. Complications of diabetes, like cardiovascular, 
and microvascular complications in kidneys and eyes are diminishing. The goals of 
Dehko to cut down complications of diabetes will be met, as it looks now. However, 
these are the major source of expenses in the care of people with diabetes and this 
is why we need even harder efforts to hinder them. There are both human and eco-
nomical reasons to that.

High blood sugar is already in itself  a risk for arterial disease. Many patients with 
type 2 diabetes mellitus also suffer of metabolic syndrome with high blood lipids, 
high blood pressure and obesity, which again increase the risk of arterial disease. 
Optimal care has diminished the total risk load of people with diabetes. Especially 
positive has the development been in lowering blood sugar and cholesterol levels of 
patients with type 2 diabetics. The achievements have not been so beneficial in blood 
pressure, and there has not been any results in smoking cessation of people with dia-
betes.

There has not been hardly any improvement in the glycemic control of people 
with type 1 diabetes during the last ten years. Too few people with type 1 diabetes 
are on optimal level of care. The glycemic control is especially bad in teenagers and 
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young adults.
The health care system has to improve in advising in nutrition and exercise. Also 

prevention and treatment of foot problems has to become more effective. There are 
big differences in regional and local services for diabetes care. We have to thrive for 
diminishing the differences by adjusting resources and continuous education of health 
care professionals.

The care system has to been developed so that it gives people with diabetes in 
the future better capabilities for self care than it does today. Special priority has to 
be given to those patients with type 1 diabetes, who are in a poor glycemic control.  
Young people with diabetes should be offered special services before they reach 
adulthood, so that the bad period of poor glycemic control in that age could be 
shortened.  

Possibilities for rehabilitation and support also from other people with diabetes 
should be increased. People with same kind of problems can help each other with 
everyday problems that belong to diabetes. People with chronic illness need continu-
ous support in their treatment. Some persons with diabetes need also help from pro-
fessionals in mental services to be able to cope with the fatigue caused by the ever 
going need to care themselves. 

    1. Termit ja lyhenteet

Barometri  Kansantajuinen kuvaus tutkimustulosten osoittamasta kehityksen  
 suunnasta
DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000–2010
Diabetes Joukko aineenvaihduntasairauksia, joihin liittyy koholla oleva   
 verensokeri (laskimoverestä plasman paastoarvo ≥ 7,0 mmol/l   
 tai vastaavasti kahden tunnin sokerirasitusarvo ≥ 11,1 mmol/l)
HbA1c Sokeroitunut hemoglobiini, kuvaa verensokerin tasoa 2–3   
 kuukauden ajalta
Hoitoketju Terveydenhuollon eri ammattilaisten ja hoitotahojen yhteis-  
 työnä muodostuva palvelukokonaisuus
Hoitotietojärjestelmä Potilaskertomuksen sisältävä tietokoneohjelmisto
Hoitovälinejakelu Kroonisesti sairaille terveyskeskuksissa järjestetty lakisääteinen   
 palvelu, josta diabeetikot saavat verensokerimittauksen oma-  
 seurantavälineet ja pistosvälineet
Hypoglykemia Liian alhainen verensokeripitoisuus
Infarkti Paikallisen verenkiertohäiriön, esim. valtiontukkeuman,   
 aiheuttama kudoskuolio
Insuliinijohdos Insuliini, jonka ominaisuuksia on muutettu muokkaamalla sen   
 aminohapporakennetta
Jalkaterapeutti, Jalkojen hoitoon erityiskoulutuksen saanut henkilöjalkojenhoitaja  
Keskivartalolihavuus Vyötärömitta miehillä ≥ 94 cm ja naisilla ≥ 80 cm
Ketoasidoosi Korkean verensokerin aiheuttama elimistön happomyrkytys
Korkean riskin  Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman strategia, joka pyrkii  
strategia estämään sairauden puhkeamisen henkilöille, joilla on kohon-  
 nut riski tyypin 2 diabetekseen
Lisätauti Perussairauden aiheuttama toimintahäiriö tai vamma
Metabolinen   Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) määritelmän (2005) mu- 
oireyhtymä eli MBO, kaan se on keskivartalolihavuus ja kaksi seuraavista: kohonnut  
jonka määritelmä verenpaine, matala HDL-kolesteroli, korkea triglyseridi tai  
vaihdellut. korkea verensokeri.
Omahoito Lääkityksen, liikunnan, aterioiden ja oman elämänrytmin   
 päivittäinen yhteensovittaminen.
Painoindeksi (BMI) Kuvaa painon ja pituuden suhdetta ja ilmaistaan paino   
 jaettuna pituuden neliöllä (kg/m2)
Riskihenkilö Henkilö, jolla on sairastumisriskiä lisäävä ominaisuus
Sopeutumisvalmennus Diabeetikon henkistä ja tiedollista tukemista
Statiini Verenrasvoja alentava lääke
Taudin esiintyvyys Kyseistä tautia sairastavien määrä. Kuvataan yleensä määränä   
 100 000:tta asukasta kohti jonain ajankohtana
Taudin ilmaantuvuus Uusien tautitapausten määrä, ilmaistaan usein määränä   
 100 000:tta asukasta kohti kyseisenä vuotena
Tyypin 1 diabetes  Nuoruustyypin diabetes
Tyypin 2 diabetes  Aikuistyypin diabetes
Vaaratekijä Sairastumisalttiutta lisäävä sisäinen ominaisuus tai elintapa
Vyötärömitta Kehon ympärysmitta mitattuna 2 cm navan yläpuolelta
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     2. Johdanto ja tavoitteet 

Diabetesbarometrin päätarkoituksena on antaa sekä terveydenhuoltoviranomaisille 
että Diabetesliiton päättäjille taustaa terveyspoliittisten linjausten pohjaksi. Kirjoit-
tajat esittävät omat näkemyksensä tuloksista tai kehitystarpeista kunkin yhteenvedon 
lopussa. 

Ajatus barometrin tekemisestä esitettiin diabetesrekisteriä koskevassa Dehkon 
selvitystyössä ”Diabeteksen hoidon laatu ja seurantajärjestelmät”. Selvitystyön aikana 
kävi ilmeiseksi, että yhteenveto diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittymisestä maas-
samme tarvitaan määräajoin. Tämä palvelee myös Dehkon toteutuksen arviointia.

Barometrin tärkeimpänä tavoitteena on antaa kansantajuinen kuvaus diabetek-
sen ja sen lisätautien esiintymisestä, ehkäisystä ja hoidosta sekä näissä tapahtuneista 
kehitystrendeistä Suomessa. Kunkin kappaleen lopussa on lyhyt kuvaus yhteenvedon 
taustalla olevista tieteellisistä näytöistä. Koska Diabetesbarometri on raportti Suomen 
diabetestilanteesta, tutkimusviitteet perustuvat lähinnä suomalaisiin tutkimuksiin. 

3. Diabeteksen esiintyvyys

3.1. Diabeetikkojen määrän kehitys 

Diabetes on muuttunut maassamme kansantaudiksi, jota sairastaa jo 10 % aikuis-
väestöstämme. Hoidossa on noin 280 000 diabeetikkoa, joista valtaosa sairastaa 
tyypin 2 diabetesta. Lisäksi noin 200 000 suomalaista sairastaa tautia tietämättään. 
Hoidossa olevien diabeetikkojen määrä kaksinkertaistuu maassamme nykyvauhdilla 
12 vuoden välein, eikä mikään toistaiseksi viittaa siihen, että diabeteksen yleistyminen 
olisi pysähtymässä.

Tyypin 1 diabeetikkojen osuus on noin 15 % kokonaismäärästä. Heitä on noin   
40 000.

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys väestössä lisääntyy voimak-
kaasti. Tyypin 1 diabeteksen lisääntymisen syitä ei vielä tunneta, vaikka infektio-
tautien on perintötekijöiden lisäksi arveltu olevan taustalla. Tyypin 2 diabeteksen 
yleistymiseen vaikuttavat lihavuuden lisääntyminen väestössä ja liian vähäinen 
liikunta.

Maassamme on noin 500 000 henkilöitä, joilla on alentunut sokerinsieto ja mer-
kittävä riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Heistä 5–10 % sairastuukin vuosittain.

Tyypin 2 diabeteksen yleisyys ja nopea lisääntyminen edellyttävät sairauden eh-
käisyn priorisointia. Ravitsemus- ja liikuntaohjaukseen sekä liikuntaryhmien vetämi-
seen tarvitaan voimavaroja. Terveydenhuollossa tarvitaan lisäpanostus riskihenkilöiden 
seulontaan, ohjaukseen ja hoitoon.

Tutkimustieto

Diabeteksen esiintymistä koskevaa tutkimustietoa on saatavissa väestötutkimuksista ja re-
kisteritutkimuksista. Edellinen on luotettavampi tiedonlähde, ja paras käytettävissä oleva 
tieto Suomesta on vuodelta 2000, jolloin tehtiin laaja Terveys 2000 -tutkimus. Rekisteri-
tutkimukseen soveltuvaa tietoa on Kelan lääkekorvausrekistereissä, Stakesin hoitoilmoitus-
rekisterissä ja Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisterissä.

Diabetestyyppiä koskeva tieto on epävarmaa sekä rekisteri- että haastattelututkimuksissa. 
Diabetestyypin määrittely voi olla joskus vaikeaa myös kliinisessä tutkimustilanteessa.

Terveys 2000 -tutkimuksessa todettiin, että tutkituista 45–74-vuotiaista suomalaisista 
6,6 %:lla oli tiedossa oleva diabetes. Aikaisemmin diagnostisoimaton diabetes oli lisäksi 
6,2 %:lla. Eriasteisia sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä todettiin kaikkiaan 39,4 %:lla 
tutkituista (1). Hoidossa olevien tyypin 1 diabeetikkojen määrä on lisääntynyt lähes 4 % 
vuodessa runsaan 10 edellisvuoden aikana. Hoidossa olevista tyypin 2 diabeetikoista 30 
%:lla ruokavalio oli ainoa hoitomuoto. Tutkimuksen perusteella on arvioitu, että vuoden 
2003 lopussa Suomessa olisi ollut 218 000 diabeetikkoa (2).

Vuoden 2004 aikana 195 027 suomalaista sai diabeteslääkkeistä Kelan lääkekorvauk-
sia. Kasvua edellisestä vuodesta oli 7,2 % (3.) Erityiskorvausoikeus diabeteslääkkeisiin oli 
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vuoden 2004 lopussa 161 305 diabeetikolla ja erityiskorvausoikeuden saaneita oli 5,7 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna (4).

Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus jakaantuu yhä laajempaan ikähaitariin. 
Tyypin 2 diabetekseen sairastuu myös lapsia, ja tyypin 1 diabeteksen lääkehoitoja aloite-
taan myös iäkkäille (kuva 1) (5).

Kuva 1. Uusien diabeteslääkkeiden erityiskorvausten alkaminen eri ikäryhmissä   
vuonna 2004

Suomessa tehtiin kolmella eri alueella sokerirasitustesti 2 642 henkilölle, jotka olivat 
45–64 vuoden iässä. Diabetes todettiin 10 %:lla miehistä ja 7 %:lla naisista, alentunut 
sokerinsieto 11 %:lla miehistä ja 9 %:lla naisista, ja kohonnut paastosokeri 14 %:lla mie-
histä ja 5 %:lla naisista (6).

Heikentyneen sokerinsiedon omaavista henkilöistä 75 %:lla oli myös metabolinen oireyh-
tymä (7). DPS-tutkimus osoitti, että jos mitään ei tehdä, diabeteksen sairastuu vuosittain 
5–10 % niistä potilaista, joilla on heikentynyt sokerinsieto (8).

Kelan lääkerekisterien ja Stakesin hoitoilmoitusrekisterin pohjalta tehdyssä selvitykses-
sä Suomessa oli vuoden 2002 lopussa 184 721 diabeetikkoa. Heistä 13 % oli tyypin 1 
diabeetikkoja ja 74 % tyypin 2 diabeetikkoja. Diabetestyyppi oli epäselvä 13 %:lla (9). 
Samassa tutkimuksessa todettiin, että hoidossa olevien tyypin 2 diabeetikoiden määrä on 
kasvanut keskimäärin lähes 7 prosentin vuosivauhtia edelliset 15 vuotta.

Pohjoismaissa diabeteksen esiintyvyys on samanlainen kuin Suomessa. Keski-Euroopassa 
ja Venäjällä on diabeetikkoja enemmän kuin Suomessa (10). Lasten diabetes lisääntyy 
Suomessa nopeasti kaikissa ikäryhmissä. Ilmaantuvuus on vuodesta 1990 noussut yli 
40 % (11). Kansainvälinen vertailu osoittaa, että lapsuusiän diabeteksen ilmaantuvuus 
on Suomessa poikkeuksellisen korkea, ja Suomi on maailmantilastojen kärjessä (kuva 1) 
(10).

3.2. Diabeteksen alueellinen esiintyvyys

Diabeteksen esiintyvyydessä on alueellisia eroja. Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys on 
suurinta Itä-Suomessa ja vähäisintä Pohjois-Suomessa. Tyypin 2 diabetesta on eniten 
Suomi-äidin vyötäröllä ja lantiolla, vähiten läntisellä rannikolla.

Alueelliset erot johtuvat perinnöllisistä tekijöistä, ympäristöstä ja elintavoista.

Tutkimustieto

Tyypin 1 diabetes lisääntyy koko maassa. Sen esiintyvyydessä on alueellisia eroja (kartat 
1–3). Suurinta esiintyvyys on Pohjois-Karjalassa, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Pie-
nintä esiintyvyys on Länsi-Pohjassa, Lapissa, Ahvenanmaalla ja Helsingissä (9).

Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys on korkeinta Pohjanmaalla ja Itä-Savossa. Vähäisintä 
esiintyvyys on Ahvenanmaalla (kartat 4–6) (9).

Alueelliset erot diabeteslääkkeiden erityiskorvauksen myöntämisessä olivat suuret. Kun 
väestö ikävakiointiin, Ahvenanmaalla sai erityiskorvattavia diabeteslääkkeitä 1,8 % ja Itä-
Savossa 3,7 % väestöstä (12).
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Kartat 4–6: Tyypin 2 diabeetikot vuosina 1988, 1995 ja 2002. Ikä- ja sukupuolivakioitu, 
vuosi 1994 koko maa = 100

Kartta 4: Tyypin 2 diabeetikot 1988. Kartta 5: Tyypin 2 diabeetikot 1995.

Kartta 6: Tyypin 2 diabeetikot 2002.

Kartat 1–3: Tyypin 1 diabeetikot vuosina 1988, 1995 ja 2002. Ikä- ja sukupuolivakioitu, 
vuosi 1994 koko maa = 100

Kartta 1: Tyypin 1 diabeetikot 1988. Kartta 2: Tyypin 1 diabeetikot 1995.

Kartta 3: Tyypin 1 diabeetikot 2002.
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4. Diabeteksen ehkäisy

Tyypin 1 diabetekseen sairastumisen vaaratekijöitä ei tunneta riittävästi ehkäisyä aja-
tellen. Taudin syiden selvittely on kuitenkin aktiivisen tutkimuksen kohteena, ja myös 
ehkäisyyn tähtääviä tutkimushankkeita on menossa. 

Tyypin 2 diabeteksen vaaratekijöitä ovat lihavuus ja liian vähäinen liikunta. Liha-
vuuden merkitys on näistä ylivoimainen.

Perinnölliset tekijät vaikuttavat molemmissa diabetestyypeissä taudin puhkeami-
sen vaaraan. 

Metabolinen oireyhtymä on väestössämme tavallinen. Oireyhtymään liittyy usein 
alentunut sokerinsieto, ja sitä sairastavilla henkilöillä on suuri vaara sairastua tyypin 2 
diabetekseen ja valtimotauteihin.

Väestömme keskipaino lisääntyy jatkuvasti, ja erityisesti merkittävästi lihavien 
osuus väestössä on kasvamassa. Puhutaankin jo lihavuusepidemiasta, jonka huolestut-
tavin piirre on lasten ja nuorten ylipainon lisääntyminen. 

Suomalaisten ravintoenergian saanti ylittää kulutuksen, vaikka myönteisiä muu-
toksia ravinnon sisällössä onkin tapahtunut. Ravintoaineiden keskinäiset osuudet eivät 
vielä ole suositusten mukaiset. Vapaa-ajan liikunnan lisääntyminen ja tupakoinnin 
väheneminen eivät ole riittäneet tasapainottamaan ruoan määrän lisääntymisen ja 
työhön liittyvän liikunnan vähentymisen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Erityisiä toimenpiteitä tulee kohdistaa lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden 
estämiseen. Lapsille tulee luoda edellytykset säännölliseen ateriointiin ja säännölliseen 
riittävään liikuntaan.
 

Tutkimustieto

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista voidaan ehkäistä tai ainakin siirtää (13). Jo kohtuul-
liset elintapojen muutokset riittävät hyvän tuloksen saamiseen (14).

Metabolinen oireyhtymä todettiin Finrisk-tutkimuksessa 39 %:lla 45–64-vuotiaista miehis-
tä ja 22 %:lla vastaavan ikäisistä naisista (7).

Suomalaisten ravitsemustilanne on parantunut, mutta kovaa rasvaa on ravinnossa edelleen 
suositeltua enemmän, ja kuitupitoisia hiilihydraatteja suositeltua vähemmän (15).

Kaikissa ikäryhmissä tapahtuva lihavuuden lisääntyminen täyttää jo epidemian tunnus-
merkit. Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten lihavuuden lisääntyminen (16).

4.1. Lihavuus ja ravinto 

Väestön keskimääräinen painoindeksi nousee jatkuvasti. Joka viides suomalainen on 
lihava, ja vielä useammalla on keskivartalolihavuutta. Lihavuus on merkittävä tyypin 2 
diabeteksen riskitekijä, ja sen yleistyminen johtaa tyypin 2 diabeteksen räjähdysmäi-
seen kasvuun väestössä.

Jos paino nousee normaalipainosta 40 % (esim. 72 kg normaalipaino muuttuu 
100 kg:ksi), kasvaa tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riski 100-kertaiseksi. Keskivar-

talolihavuutta, johon liittyy suuri määrä vatsan sisäistä rasvaa, pidetään vielä suurem-
pana diabetesriskinä kuin yleistä painonnousua. 

Väestön jatkuvaa painonnousua selittävät yhteiskunnalliset ja teknologian tuomat 
muutokset sekä runsas ruokatarjonta yhdistettynä mielihyvähakuiseen elämäntapaan. 
Fyysisesti raskas liikunta on vähentynyt. Rasvaa ja alkoholia käytetään liikaa. Ylipaino 
ruokkii itseään; alkava painonnousu johtaa lihavuuteen, ellei kierrettä katkaista. Yk-
silötasolla tarvitaan lihavuuskierteen pysäyttämistä vähentämällä kalorien saantia ja 
lisäämällä niiden kulutusta.

Suomalaisten ruoka on yleisesti tullut paremmaksi, ja esimerkiksi kasvisten käyttö 
on lisääntynyt. Suomalaisten veren kolesteroli-arvot ovat olleet laskussa. 

Vihreiden kasvisten, hedelmien ja marjojen, kokojyväviljan sekä kasvisperäisen 
ruokaöljyn ja margariinin käyttö vähentävät tyypin 2 diabeteksen riskiä. 

Tutkimustieto

Lihavuutta voidaan kuvata painoindeksillä tai vyötärön ympärysmitalla. Väestön painoin-
deksi on tasaisesti kasvanut edelliset 20 vuotta. 30–59-vuotiaista miehistä on normaali-
painoisia (painoindeksi alle 25 kg/m2) 32 % ja naisista vastaavasti 47 %. Lihavia (pai-
noindeksi vähintään 30 kg/m2) on 21 %:lla miehistä ja 20 %:lla naisista (17). Miesten 
keskimääräinen painoindeksi on noussut Suomessa 30 vuoden aikana n. 26 kg/m2:stä n. 
27 kg/m2:iin. Nousu on ollut tilastollisesti merkittävää myös viimeisimmän viiden vuoden 
aikana. Vastaavaa painoindeksin lisääntymistä ei naisilla todeta (18).

Aikuisväestön terveystapatutkimuksessa 47 % miehistä ja 61 % naisista oli normaalipai-
noisia (19). Terveys 2000 tutkimuksen perusteella 30–64-vuotiaista suomalaisista noin 
21 % oli lihavia, naisten ja miesten osuus oli lähes yhtäläinen. Eläkeikäisistä miehistä 21 
% ja naisista 31 % oli lihavia. Suuri vyötärönympärys (miehillä vähintään 102 cm ja nai-
silla 88 cm) oli samassa tutkimuksessa 31 %:lla miehistä ja 42 %:lla naisista. Eläkeikäis-
ten vastaavat osuudet olivat 32 % ja 52 % (20). Eniten lihavia miehiä oli Länsi-Suomessa 
(24 % 30 vuotta täyttäneistä) ja vähiten Etelä- ja Pohjois-Suomessa (19 %). Lihavia nai-
sia oli eniten Itä-Suomessa (28 %) ja vähiten Etelä-Suomessa (22 %) (20).

Lihavuus lisääntyy, koska saamme ravinnosta enemmän energiaa kuin kulutamme. Tähän 
vaikuttavat yhteiskunnan ja teknologian muuttuminen, ruoan runsas tarjonta ja mielihy-
vähakuinen elämäntapa. Lihavuus vähentää liikkumista ja lisää sosiaalista syrjäytymistä, 
mitkä molemmat lisäävät edelleen lihavuutta (16).

Lihavuus aiheuttaa runsaan insuliinin erityksen, joka johtuu insuliiniresistenssistä (21).

Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kasvaa painon noustessa. Nousu on eksponentiaa-
lista, kun painoindeksi kasvaa. Sairastumisriski kasvaa lähes satakertaiseksi, kun painoin-
deksi nousee normaalista yli 35:een (22).

Ravintosuositukset painottavat suurta hiilihydraattien määrää ja pientä rasvan määrää 
(15). Laihtumisen kannalta saatiin parempi tulos, kun vähärasvaiseen ravintoon lisättiin 
runsaasti valkuaista hiilihydraattien tilalle (23). 

Alkoholi vaikuttaa merkittävästi energiansaantiin. Alkoholin kulutus on noussut jatkuvasti. 
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Vuonna 2002 viidennes miehistä ja 4 % naisista nautti yli 14 ravintola-annosta viikossa 
(18). Alkoholi estää rasvan palamista samalla tavalla kuin hiilihydraatit.

Kasviperäisistä ruoka-aineista vihreiden kasvisten, hedelmien ja marjojen, ruokaöljyn sekä 
margariinin käytön havaittiin olevan käänteisessä yhteydessä tyypin 2 diabeteksen riskiin. 
Myös kokojyväviljan saannin havaittiin olevan käänteisessä yhteydessä tyypin 2 diabe-
teksen riskiin, kun seuranta-aika rajattiin 10 vuoteen (24). Kasviksista saatu E-vitamiinin 
korreloi voimakkaasti käänteisesti tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen (25).

Nuoruusiän ravintotottumukset jatkuivat aikuisuuteen (26).

Väestön kolesterolitaso laski jatkuvasti vuosina 1972–1997. Vuoden 2002 mittauksen 
perusteella myönteinen kehitys oli pysähtynyt. Vuonna 2002 30–59-vuotiaiden miesten 
kolesterolitaso oli 5,7 mmol/l ja naisten 5,4 mmol/l (18).

4.2. Liikunta ja painonhallinta 

Vapaa-ajan liikunta on pitkällä aikavälillä lisääntynyt merkittävästi. Samanaikaisesti 
työaikainen tai työmatkaan liittyvä liikunta on vähentynyt. Reilut puolet väestöstä 
harrastaa liikuntaa. Suurimmalla osalla liikunta on riittämätöntä aineenvaihdunnan 
kannalta. Lapsuus- ja nuoruusiän liikuntatottumukset jatkuvat aikuisiässä.

Elimistö vaatii sekä pitkäaikaista, rasvaa polttavaa liikuntaa että lihaksia vahvista-
vaa liikuntaa, jolla vaikutetaan sokeriaineenvaihduntaan. Liikunnan merkitys energian 
kulutuksessa on vähäinen. Liikuntaa tarvitaan runsaasti, koska se vaikuttaa myön-
teisesti aineenvaihduntaan. Liikunnalla onkin tärkeä merkitys tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyssä.

Tutkimustieto

FINRISKI-tutkimuksen mukaan 20–28 % (vaihtelee eri puolilla maata) suomalaisista 
liikkuu vähemmän kuin 4 tuntia viikossa. 51 % 30–59-vuotiaista miehistä ja 58 % vas-
taavan ikäisistä naisista liikkuu vapaa-aikanaan vähintään 20–30 minuuttia päivässä ja 
vähintään 2–3 kertaa viikossa. Vapaa-aikana liikkuvien naisten määrä on noin kaksinker-
taistunut 30 vuoden aikana, ja miesten vapaa-ajanliikunta lisääntynyt noin 50 %. Vuosi-
en 1997 ja 2002 välillä tilanne ei ole juuri muuttunut (18).

Aikuisväestön terveystapatutkimuksen mukaan noin 60 % aikuisikäisestä väestöstä 
(15–64-vuotiaat) liikkuu vapaa-aikanaan vähintään 30 minuuttia päivässä ja vähintään 
kahtena päivänä viikossa. Liikkuvien osuus on kasvanut noin 50 % edellisen 25 vuoden 
aikana. Työmatkalla vähintään 15 minuuttia liikkuvien miesten osuus on vähentynyt vas-
taavasti. Naisilla muutos ei tässä ole yhtä jyrkkä (19).

Työnsä fyysisesti raskaaksi kokevien määrä on vähentynyt 30 vuoden aikana merkittäväs-
ti. Naisista työnsä raskaaksi kokevien määrä on lähes puolittunut n. 22 %:iin ja miehillä 
vähenemä on ollut lähes yhtä jyrkkä 55 %:sta 35 %:iin (18).

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 30–64-vuotiaista miehistä 22 % ja naisista 26 % 
harrasti hikoiluun johtavaa liikuntaa, vähintään puoli tuntia neljänä päivänä viikossa. Vas-

taavat osuudet eläkeiässä olivat 39 % ja 32 % (20). Sekä miehistä että naisista länsisuo-
malaiset liikkuivat vähiten (n. 23 %). Naisista eniten liikkuivat keskisuomalaiset (29 %).

Seurantatutkimus, joka tehtiin 21 vuoden jälkeen osoitti, että lapsuudessa ja nuoruudessa 
paljon liikkuneet liikkuivat aktiivisesti myös aikuisina (27).

Liikunnan merkitys energian kulutukseen on suhteellisen pieni. Tunti liikuntaa päivässä 
lisää energiankulutusta noin 10 % ja tunti liikuntaa viikossa 1–3 % (28). Liikunnalla on 
kuitenkin tärkeä selittävä merkitys tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Kun vakioitiin ra-
vinnon ja painon merkitys, selitti vapaa-ajan liikunnan määrä merkittävästi diabeteksen 
ilmaantumisen vähentymistä (29).

4.3. Muut diabeteksen ilmaantumiseen vaikuttavat tekijät

Alttius sairastua diabetekseen kulkee suvussa. Lähisukulaisten diabetes varoittaa 
sairastumisriskistä. Tupakointi lisää ja kohtuullinen alkoholin käyttö vähentää tyypin 
2 diabeteksen ilmaantuvuutta. Noin neljäsosa työikäisestä väestöstä tupakoi päivit-
täin. Pitkällä aikavälillä katsoen väestön tupakointi on vähentynyt, mutta viimeisten 
10 vuoden aikana myönteinen kehitys on pysähtynyt. Terveydenhuoltohenkilökunnan 
aktiivinen puuttuminen voi vaikuttaa tupakointiin.

Alhainen syntymäpaino lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. On viitteitä, 
että kahvi vähentäisi tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista. Psykiatrinen sairastaminen 
vähentää liikuntaa, lisää painonnousua ja siten myös tyypin 2 diabeteksen ilmaantu-
vuutta.

Tutkimustieto

Suomessa on 1,3 miljoonaa säännöllisesti tupakoivaa henkilöä. 16–64-vuotiaista mie-
histä tupakoi päivittäin 26 % ja naisista 19 % (17). Viimeisimmän 30 vuoden aikana 
30–59-vuotiaiden miesten tupakointi on vähentynyt Finriski-tutkimusalueilla noin 50 
prosentista noin 35 prosenttiin. Samana aikana vastaavanikäisten naisten tupakointi on 
kaksinkertaistunut (18). Aikuisväestön terveystapatutkimuksen mukaan päivittäin tupa-
koivien aikuisten osuus on pysynyt lähes samana edelliset 10 vuotta (19). Terveys 2000 
-tutkimuksen mukaan 30–64-vuotiaista miehistä tupakoi 32 % ja naisista 22 %. Eläke-
ikäisistä miehistä tupakoi 16 % ja naisista 5 % (20).

Tupakoivia naisia on eniten Etelä- ja Pohjois-Suomessa (19–20 % 30 vuotta täyttäneistä), 
ja vähiten Itä- ja Länsi- Suomessa (14 %). Tupakoivia miehiä on eniten Keski-Suomessa 
(32 %) ja vähiten Pohjois-Suomessa (27 %) (20).

Vieroitushoito voi auttaa tupakoivia irrottautumaan nikotiiniriippuvuudesta tai tupakoin-
titavasta. Lyhytkin terveydenhuoltohenkilökunnan antama lopettamiskehotus vähentää 
tupakointia merkittävästi (31).

Kohtuullisen suuri kahvinkulutus näyttäisi vähentävän tyypin 2 diabeteksen ilmaantumis-
ta (32).
Alhainen syntymäpaino lisää tyypin 2 diabetekseen sairastumista. Myös varhaislapsuuden 
kasvunopeus ja painonkehitys vaikuttavat diabetekseen sairastumisen riskiin. Mitä myö-
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hemmin painoindeksi kääntyy nousuun laskuvaiheen jälkeen, sitä pienempi sairastumisris-
ki (kuva 2). Sairastuminen tyypin 2 diabetekseen ohjelmoituu siis jo raskausaikana (33).

 
Kuva 2. Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys aikuisiässä suhteessa painoindeksin uudelleen nou-
suun lapsuudessa (ns. adiposity rebound). Diabeteksen esiintyvyys on 8,6 % ryhmässä, jonka 
adiposity rebound tapahtui ≤ 4 vuoden iässä ja 2,1 % ryhmässä, jonka adiposity rebound 
tapahtui ≥ 7 vuoden iässä.

5. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
nykyiset käytännöt

5.1. Ehkäisy

Yksi Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (DEHKO 2000–2010) päälin-
joista tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn, ja Dehkon puitteissa onkin laadittu 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma vuosiksi 2003–2010. Ehkäisyohjelma perustuu 
kolmeen strategiaan: väestöstrategiaan, korkean riskin strategiaan sekä varhaisen di-
agnoosin ja hoidon strategian. Väestöstrategiassa koko väestöön kohdistuvilla toimilla 
pyritään vaikuttamaan tyypin 2 diabeteksen vaaratekijöihin ja ehkäisemään metabo-
lista oireyhtymää (väestöstrategia). Perusterveydenhuolto ja työterveydenhuolto to-
teuttavat korkean riskin strategiaa ja varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaa, joilla 
pyritään ehkäisemään tyypin 2 diabeteksen puhkeamista sekä toteamaan diabetes 
varhaisessa vaiheessa ja saamaan sairastuneet aktiivisen hoidon piiriin.

Ehkäisyohjelmaa viedään käytäntöön viidessä sairaanhoitopiirissä toteutettavassa 
Dehkon 2D -hankkeessa (2003–2007). Hanke kehittää työtapoja riskikartoitukseen, 
ohjaukseen ja varhaiseen hoitoon. Hankkeessa on vuoden 2005 loppuun mennessä 
tehty riskiarvio yhteensä 70 000 henkilölle. Korkean riskipistemäärän saaneet ohjataan 
intervention piiriin. Dehkon 2D-hankkeen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus ar-
vioidaan, ja hankkeen toimintamalleja ja kokemuksia levitetään koko maahan tervey-
denhuollon käyttöön.

Ehkäisyn onnistuminen vaatii lisää henkilökuntaa ohjaukseen sekä liikuntaryhmien 
vetämiseen. Kun tyypin 2 diabeteksen sairastumisvaarassa on puoli miljoonaa ihmistä, 
tarvitaan lisävoimavaroja, joiden turvin välttämätön väestön elintapoihin vaikuttami-
nen voidaan toteuttaa.

Tutkimustieto

Keski-ikäisiä, ylipainoisia henkilöitä, joilla oli sokerirasituksessa alentunut sokerinsieto, oh-
jattiin elintavoissa ravintoon, rasvoihin ja liikuntaan liittyen. Kontrolloitu tutkimus osoitti, 
että tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä (13)

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma on kuvattu Dehkon julkaisusarjassa (34, 35). Deh-
kon 2D -hankkeessa tehtiin riskiarvio 48 000 henkilölle pelkästään vuonna 2004. Vuoden 
2005 loppuun mennessä seulontatavoitteet ylitettiin luvun ollessa 70 000. Projektissa 
toteutettavan intervention piiriin on saatu kuitenkin arvioitua vähemmän henkilöitä. Vuo-
den 2005 loppuun mennessä interventiossa on lähes 12 000 henkilöä. Seulonnan tekemi-
nen riskitestiä käyttäen voidaan katsoa jo sinänsä interventioksi. Projektisuunnitelmassa 
interventioksi kuitenkin luettiin intensiivinen terveydenhuollossa toteutettava interventio. 
Arvion mukaan puolet seulotuista tarvitsisi intensiivisen intervention (36).
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5.2. Tyypin 1 diabetes

Tyypin 1 diabeteksen hoidossa korvataan elimistöstä puuttuva insuliini, ja insuliini an-
nostellaan jäljittelemään elimistön luonnollista insuliinineritystä. Tämä hoito on entis-
estään lisääntynyt insuliinien kehityksen myötä. Pitkävaikutteiset ja nopeavaikutteiset 
insuliinit mahdollistavat yksilöllisen hoidon, joka mukailee kunkin diabeetikon omaa 
elämän- ja päivärytmiä. 

Ihmisinsuliinien käyttö on nopeasti vähentynyt, ja insuliinijohdokset ovat tulleet 
käyttöön. Ylipitkävaikutteiset insuliinijohdokset ovat lapsilla ja nuorilla käytetympi 
hoitomuoto kuin pitkävaikutteiset ihmisinsuliinit. Muutokseen on vaikuttanut uusien 
insuliinien käyttöön liittyvä vähäisempi yöllisten hypoglykemioiden määrä. Insuliini-
pumppu on edelleen harvinainen hoitomuoto.

Tyypin 1 diabeetikoilla on usein samanaikaisesti metabolinen oireyhtymä. Se lisää 
heidän vaaransa sairastua valtimotautiin, ja tämän tiedon pitäisi vaikuttaa myös hoito-
käytäntöihin. Metabolista oireyhtymää on enemmän niillä, joilla on munuaisvika sekä 
niillä, joilla on huono sokeritasapaino.

Ateriainsuliinin annostelu perustuu hiilihydraattilaskentaan, jonka hyvä hallinta 
on tyypin 1 diabeteksen hyvän hoidon edellytys. Diabeetikot hallitsevat hiilihydraatti-
laskennan huonosti. Hoidonohjauksen toteuttamistapoja tulee edelleen kehittää niin, 
että tyypin 1 diabeetikot oppisivat hallitsemaan nykyaikaisen insuliinihoidon, joka hy-
vin toteutettuna sallii ateriarytmin ja aterian sisällön vaihtelut. 

Tutkimustieto

Lääkekorvaustilastojen mukaan diabeetikot ovat vähentäneet ihmisinsuliinin käyttöä ja 
siirtyneet käyttämään insuliinianalogeja. Ylipitkävaikutteisten insuliinien käyttö on nope-
asti lisääntynyt (37). Noin 60 % diabeetikkolasten ja -nuorten käyttämästä insuliinista on 
insuliinianalogeja (38).

Pitkävaikutteisia insuliinijohdoksia suositellaan käytettäväksi, jos potilaalla paljon yöllisiä 
hypoglykemioita (39).

FinnDiane -tutkimuksessa selvitettiin metabolisen oireyhtymän yleisyyttä tyypin 1 diabee-
tikoilla. 2 415 potilaan joukossa esiintyvyys oli n. 40 %. Munuaismuutokset sekä huono 
sokeritasapaino lisäsivät metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä (40).
Diabeteskeskuksessa saatujen kokemusten mukaan hiilihydraattien arviointi hallitaan va-
litettavan huonosti, eikä sitä osata hyödyntää ateriainsuliinia annosteltaessa (41). Lasten 
diabeteksen insuliinihoidossa todettiin vuonna 2003 suuria eroja hoitoyksiköiden välillä. 
Selvitys osoitti, että on hoitoyksiköitä, joissa yksikään lapsi ei käytä insuliinipumppua, ja 
että toisaalta on yksiköitä, joissa joka kolmas lapsi oli pumppuhoidolla. Lasten hoidossa 
oli edelleen käytössä suhteellisen paljon kaksi- tai kolmipistoshoitoja (42).

5.2. Tyypin 2 diabetes

Tyypin 2 diabeteksen hoitotasapainoa voidaan parantaa lisäämällä liikuntaa, laih-
tumalla ja vähentämällä sekä rasvan määrää että ravinnon kokonaisenergiamäärää. 
Hoidolla pyritään pienentämään kokonaisvaltaisesti diabeteksen aiheuttamaa lisätau-

tien ja kuoleman vaaraa. Tyypin 2 diabeetikolla on ei-diabeetikoihin verrattuna noin 
nelinkertainen vaara kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

Tyypin 2 diabetekseen usein liittyvän metabolisen oireyhtymän kaikkiin tekijöihin 
voidaan vaikuttaa elintavoilla ja lääkkeillä. Elintapamuutokset ovat välttämättömiä, jos 
halutaan vähentää riskikuormaa. Lääkitys voi kohdentua verensokerin, verenpaineen, 
veren rasvojen, tupakoinnin tai lihavuuden vähentämiseen. Lääkityksen yksilöllinen 
tarve tulee arvioida käyttämällä riskikarttoja tai -laskureita. 

Verensokerin ja verenpaineen alentaminen voi vähentää diabeteksen aiheuttamia 
munuais- ja silmävaurioita, sydäninfarkteja ja diabeteskuolleisuutta. Laihduttaminen 
parantaa tyypin 2 diabeetikon sokeritasapainoa, ja liikunta laskee verensokeria sekä 
parantaa rasvatasoja ja verenpainetta. Liikunnan pitää sisältää sekä aerobista liikuntaa, 
kuten kävelyä, että anaerobista liikuntaa, kuten kuntosaliliikuntaa.   
 

Tutkimustieto

Verenpaineen tiukka kontrolli vähentää kaikkia tyypin 2 diabeetikoiden silmäkomplikaa-
tioita (43). Mitä korkeampi verensokeritaso oli, sitä suurempi oli vaara kuolla sydän- tai 
aivoinfarktiin (44). Jokainen systolisen verenpaineen 10 mmHg:n lasku vähensi diabetek-
sen aiheuttamia kuolemia 15 %, sydäninfarkteja 11 % ja mikrovaskulaarikomplikaatioita 
13 % (45). Jokainen HbA1c:n yhden prosentin lasku vähensi diabeteksen aiheuttamia 
kuolemia 21 %, sydäninfarkteja 14 % ja mikrovaskulaarikomplikaatioita 37 % (46).

Meta-analyysi kuudesta statiinia tyypin 2 diabeteksen primaaripreventiossa käyttävästä 
tutkimuksesta osoitti, että diabeetikot hyötyvät statiinista. Sydän- ja verisuonitautiriski 
vähenee merkittävästi RR 0.78 (CI 0.67 -0.89). NNT oli 35. Kahdeksan sekundaaripre-
ventiotutkimuksen perusteella laskettu hyöty oli vielä suurempi. NNT oli 14 (47).

CARDS-tutkimuksessa osoitettiin, että tyypin 2 diabeetikot hyötyvät atorvastatiinin käy-
töstä. Vaikuttavaa lääkettä saaneilla oli 36 % vähemmän koronaaritapahtumia ja 48 % 
vähemmän aivohalvauksia kahden vuoden aikana kuin lumeryhmässä (48).



26        DIABETESBAROMETRI 2006         DIABETESBAROMETRI 2006         27

6. Diabeteksen hoidon 
järjestäminen

6.1. Lasten diabeteksen hoito

Lasten diabeteksen hoito Suomessa on keskittynyt keskussairaaloihin ja muutamaan 
aluesairaalaan. Lapsidiabeetikoita hoidetaan 33 yksikössä. Vuoden 2003 lopussa pien-
immän lasten diabetesta hoitavan yksikön vastuulla oli 25 ja suurimman 453 lasta. 

Eniten ja vähiten hoitoa antavien yksiköiden välillä oli kaksinkertainen ero lasten 
vuosittaisten lääkäri- ja hoitajakäyntien määrissä. Sopeutumisvalmennuksessa ja ravit-
semusterapeutin antamassa ohjauksessa erot olivat vieläkin suuremmat.

Vaihtelu lasten diabeteksen hoitoon suunnatuissa voimavaroissa on liian suuri. 
Kaikilla lapsidiabeetikoilla tulee olla mahdollisuus ravitsemusterapeutin ohjaukseen ja 
sopeutumisvalmennukseen.

Tutkimustieto

Dehko selvitti vuonna 2004 lasten diabeteksen hoidon resursointia ja hoitotasapainoa 
vuodelta 2003. Vaihteluvälit lasten saamassa hoidossa olivat suuret (taulukko 1). Erot 
olivat suurimmillaan ravitsemusterapeutin palveluissa. Yhdessä sairaalassa kukaan 
diabeetikkolapsista ei saanut ravitsemusohjausta vuoden aikana, kun eräässä toisessa 
sairaalassa ohjausta saivat kaikki diabeetikkolapset. Myös sopeutumisvalmennuksen jär-
jestämisessä lapsille ja/tai heidän perheilleen oli kymmenkertaisia eroja (42).

Taulukko 1. Diabetesta sairastavien lasten hoitoon käytetyt henkilöresurssit vuonna 2003 
(N= hoitoyksiköiden lukumäärä, josta tiedot saatiin)

Suurissa terveyskeskuksissa on keskitetty tyypin 1 diabeetikoiden, ja pienissä myös 
tyypin 2 diabeetikoiden hoito. Hoidonohjaus ja elintapaohjaus ovat pääasiassa diabe-
teshoitajien vastuulla. Useimmissa sairaaloissa on ravitsemusterapeutti, mutta ravitse-
musterapeutin palveluita saa vain pieni osa potilaista. Vain joka viidennessä terveys-
keskuksessa on saatavilla ravitsemusterapeutin palveluita. Liikunnanohjaajan palveluita 
on saatavilla tätäkin vähemmän.

Siinä, miten aikuisten diabetesvastaanottoon on varattu aikaa, on suuria eroja. Lää-
kärin ja hoitajan vastuulla olevien diabeetikkojen määrä voi vaihdella moninkertaisesti. 
Edelleen vain kolmasosa terveyskeskuksista järjestää ryhmämuotoista hoidonohjausta. 

Tutkimustieto

Hoidon laatua koskevaan kyselyyn vastanneista sairaaloista 85 % oli järjestänyt diabee-
tikoille oman vastaanoton. Kun verrattiin tyypin 1 diabeetikkojen määrää lääkäreiden 
viikoittaisiin diabetesvastaanottotuntimääriin, voitiin todeta, että yhtä viikkotuntia kohti 
oli hoidossa 10–39 diabeetikkoa (keskimäärin 21 diabeetikkoa). Hoitajan vastuulla oli 
keskimäärin 29 diabeetikkoa (vaihteluväli 4–92) diabetesvastaanottoon varattua viikko-
työtuntia kohti.

Lääkärien ja hoitajien erityiselle diabetesvastaanotolle mitoitetun työpanoksen vaihtelu 
on vielä suurempi terveyskeskuksissa. Lääkäreiden diabetesvastaanottoon käytettävissä 
olevissa ajoissa 30-kertaisia, ja hoitajien 70-kertaisia, eroja.

28 % kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista (tai suurissa kaupungeissa niiden alueelli-
sista terveysasemista) järjesti ryhmämuotoista hoidonohjausta (42).

6.3. Ravitsemusohjaus ja ravitsemusterapia

Vain joka viidennessä terveyskeskuksessa on ravitsemusterapeutin virka. Useimmissa 
sairaaloissa toimii ravitsemusterapeutti. Vain pienellä osalla diabeetikoita on mahdol-
lisuus saada ravitsemusterapeutin ohjausta.

Ravitsemusohjaus on tärkeää diabeteksen hoidossa, ja täydennyskoulutuksen 
avulla tulee huolehtia siitä, että terveydenhoitajilla on tulevaisuudessa entistä parempi 
ammattitaito antaa ravitsemusohjausta.

Tutkimustieto

Eräässä lasten diabetesta hoitavassa yksikössä kukaan diabetesta sairastavista lapsista ei 
saanut ravitsemusterapeutin ohjausta vuoden aikana; toisessa yksikössä taas ohjauksen 
saivat kaikki lapsidiabeetikot. Lapset tapasivat ravitsemusterapeutin keskimäärin 0,6 ker-
taa vuoden aikana (42).

Joka kahdeksas terveyskeskus ei pysty tarjoamaan ravitsemusterapeutin palveluita 
lainkaan. 21 %:ssa terveyskeskuksista on ravitsemusterapeutin virka. 70 %:ssa terveys-
keskuksista palveluita voidaan hankkia muualta terveydenhuollosta tai ostopalveluina. 
Käytännössä ravitsemusterapeutin antamaa ohjausta on saatavilla vain vähän, ja ravin-
to-ohjauksen diabeetikoille antaa terveydenhoitaja. 13 terveyskeskuksessa seurattiin 1 
047:ää diabeetikkoa. Heistä neljä prosenttia oli tavannut ravitsemusterapeutin edeltävän 

Indikaattori Keskiarvo Vaihteluväli

Lääkärikäynti/potilas (N=15) 3,9 2,6–5,3

Hoitajakäynti/potilas (N=14) 4,3 3,1–6,2

Ravitsemusterapeutin käynti/potilas (N=9) 0,6 0–1,0

Hoidonohjauskurssille osallistuneet 
(% -osuus, N=23)

15,0 % 3,3–32,8 %

6.2. Aikuisdiabeetikot 

Tyypin 1 diabeetikoiden hoito on maamme joillain alueilla keskitetty sairaaloiden po-
liklinikoille. Toisilla alueilla vastuu pitkäaikaishoidosta on suurimmaksi osaksi terveysk-
eskuksilla. Vastuu tyypin 2 diabeetikoiden hoidosta on suurimmaksi osaksi terveysk-
eskuksilla, mutta työterveyshuollon vastuu on kasvamassa.
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vuoden aikana (42). Terveyskeskusten laatuverkoston 954 tyypin 2 diabeetikosta 12 % 
sai tutkimuksen kohteena olevalla terveydenhoitajan käynnillä perusteellisen ohjauksen 
rasvojen käyttöön, kun taas 36 % ei saanut kyseisellä käynnillä lainkaan rasvojen käyt-
töön liittyvää ohjausta (49).

80 %:ssa sairaaloista on oma ravitsemusterapeutin virka. 20 % sairaaloista käyttää myös 
ravitsemusterapeutin ostopalveluita (42).

6.4. Liikunnanohjaus

Liikunnanohjaajat, kuntohoitajat ja fysioterapeutit osallistuvat hyvin vähän diabeetik-
kojen liikunnalliseen ohjaukseen. Ohjauksen antavat pääasiassa lääkärit ja hoitajat. 
Ohjauksen määrä on ilmeisen vähäinen, ja sen laadussa olisi parannettavaa.

Tutkimustieto

Alle 10 % terveyskeskuksista ja sairaaloista ilmoitti lähettävänsä diabeetikoita usein 
liikunnalliseen ohjaukseen fysioterapian yksikköön tai liikunnanohjaajalle. Puolet sekä 
terveyskeskuksista että sairaaloista ilmoitti, ettei diabeetikoita lähetetä koskaan liikunnal-
liseen ohjaukseen (42).

Terveyskeskusten laatuverkoston vuoden 2004 seurannassa mukana olevista tyypin 2 
diabeetikoista 34 % ei saanut tutkimuksen kohteena olevalla käynnillä hoitajalta lainkaan 
liikuntaan liittyvää ohjausta. Perusteellisen ohjauksen sai 9 % (49).

6.5. Silmänpohjien tutkimus 

Kaksi terveyskeskuksesta kolmesta on järjestänyt silmänpohjien säännöllisen kuvauk-
sen itse tai alueen sairaalassa. Yleinen seurantaväli on 1–2 vuotta. 

Huolestuttavan suuri osa diabeetikoista jää edelleen säännöllisen seurannan ul-
kopuolelle. Parhaisiin tuloksiin päästään niissä keskuksissa, joissa potilaat kutsutaan 
kuvaukseen, ja joissa seuraavan kuvauksen ajankohta määritellään yksilöllisesti diabe-
testyypin, sairastamisajan ja edellisen silmänpohjakuvauksen perusteella.

Tutkimustieto

13 terveyskeskuksen prosessilaatututkimuksessa vuonna 2004 oli 1 047 diabeetikosta 
puolella silmänpohjat tutkittu tai kuvattu edeltävän vuoden aikana (42).

Terveyskeskusten laatuverkoston 2004 seurannassa 16 terveyskeskuksen 954 tyypin 2 
diabeetikosta 49 %:n silmänpohjat oli tutkittu edeltävän vuoden aikana ja 67 %:n edel-
tävän kahden vuoden aikana. Silmänpohjia ei ollut koskaan tutkittu 21 prosentilta, ja 3 
prosentilla oli kulunut yli neljä vuotta tutkimuksesta (49).

6.6. Jalkojen tutkimus ja hoito

Maassamme on edelleen suuria eroja diabeetikoiden jalkaongelmien ehkäisyssä sekä 
jalkojenhoidon järjestämisessä. Joka kolmas diabeetikko jää ilman jalkojen vuositarkas-

tusta. Useimmista terveyskeskuksista puuttuu selkeä työnjako ja ohjeet jalkojen kun-
non seuraamiseen. Jalkojenhoitajan palvelut puuttuvat useimmista terveyskeskuksista, 
ja diabeetikon jalkaongelmien hoitoketju ontuu vielä.

Sairaaloissa on jalkaterapeutin vakansseja, mutta terveyskeskuksista ne puuttuvat. 
Verisuonikirurgi ei kuulu kaikkialla sairaalan jalkatiimiin. 

Alaraajan korkeiden amputaatioiden määrä on suurempi alueilla, joissa tehdään 
vähän verisuonikirurgiaa. Diabeetikon jalkojenhoidon palveluketju, lähtien jalkojen ris-
kikartoituksen tekemisestä ja päätyen jalkahaavojen ja vakavien verenkiertohäiriöiden 
hoitoon, tulee pikaisesti saada toimimaan kaikkialla maassa.

Tutkimustieto

Jalkojen vuositarkastus oli tehty 77 %:lle tyypin 2 diabeetikoista vuonna 2004 (49). Tyy-
pin 1 diabeetikoista oli edeltävän vuoden aikana käynyt jalkaterapeutin hoidossa 19 %, 
ja tyypin 2 diabeetikoista 22–25 % (42, 49). Tyypin 2 diabeetikoista 35 % ei ollut kos-
kaan käynyt jalkaterapeutilla (49). Erikoissairaanhoidossa olevista diabeetikoista jalkojen-
hoitajan hoidossa kävi edellisenä vuonna 5–70 % (keskimäärin 29 %) (42).

Useimmissa erikoissairaanhoidon yksiköissä jalkojenhoitajan palvelut ovat saatavissa 
talon sisältä. Terveyskeskuksissa ne hankitaan ulkopuolelta. Monet diabeetikot ohjataan 
edelleen itse maksavana yksityiselle jalkojenhoitajalle (taulukko 2) (42).

 
Taulukko 2. Jalkojenhoidon järjestäminen terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa

 

Diabetes Suomessa -tutkimuksen mukaan alaraaja-amputaatio oli tehty Suomessa 11 
070 diabeetikoille vuosina 1988–2002 (9). Sairaanhoitopiirien vertailussa verisuonikirur-
gisen aktiviteetin ja nilkan yläpuolisten amputaatioiden välillä oli voimakas käänteinen 
korrelaatio, toisin sanoen, jos sairaanhoitopiirissä tehtiin paljon verisuonileikkauksia, kor-
keiden amputaatioiden määrä oli pieni (50).

Terveyskeskus Erikoissairaanhoito

Omaa toimintaa 21 % 75 %

Ohjataan muualle julkiseen 
terveydenhuoltoon

22 % 15 %

Ostopalveluina 49 % 38 %

Muu järjestely 7 % 3 %

Potilaat itse maksavana 32 % 20 %

Yksityisesti ainoa mahdollisuus 14 % -

Ei mahdollisuutta 
jalkojenhoitoon

5 % -
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6.7. Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyden asiantuntijoita ei juuri käytetä diabeteksen hoidon apuna. Depressi-
olääkkeiden käyttö on diabeetikolla kuitenkin yleisempää kuin muulla väestöllä. Miel-
enterveysongelmat voivat olla huonon hoitomotivaation ja hoitotasapainon syy.

Tutkimustieto

Neljän terveysaseman henkilökunta 260:stä ilmoitti käyttävänsä psykologia usein apuna 
diabeetikkojen hoidossa. 35 prosentissa terveyskeskuksista henkilökunta kertoi konsul-
toivansa psykologia harvoin. Lopuissa terveyskeskuksista psykologia ei käytetä hoidon 
apuna. 5 % erikoissairaanhoidon hoitopaikoista konsultoi usein psykiatria tai psykologia 
diabeetikon hoidosta, 73 % harvoin, ja loput ei koskaan (42).

Diabeetikoiden joukossa on kaksinkertainen määrä depressiolääkkeiden käyttäjiä kuin 
samanikäisessä, samaa sukupuolta olevassa ja samassa kunnassa asuvassa verrokkiväes-
tössä (51).

6.8. Omaseurantavälineet

Diabeetikon omahoito perustuu verensokerimittauksiin, joiden perusteella hän voi 
tehdä hoidon vaatimia muutoksia lääkitykseen, liikuntaan ja ravintoon. Omahoidon 
tukena voi käyttää ravinto- ja liikuntapäiväkirjaa.

Hoitovälineiden saatavuudessa on suurta paikallista vaihtelua. Osa terveyskeskuk-
sista jakaa kaikille diabeetikoille heidän tarvitsemansa seurantavälineet, osassa hoito-
välinejakelua on rajoitettu. Verensokerin mittauksessa tarvittavia välineitä tulee saada 
diabetestyypistä riippumatta maksutta lääkärin arvioima, kunkin diabeetikon yksilölli-
sesti tarvitsema määrä.

Tutkimustieto

Kolme neljästä terveyskeskuksesta tiesi hoitovälinejakelun piirissä olevan diabeetikoiden 
määrän. Kun tämä määrä suhteutettiin väestöön, oli diabeteshoitovälinejakelun piirissä 
olevien osuus väestöstä suurimmillaan 6,8 % ja pienimmillään 0,7 %. Samassa tutkimuk-
sessa kartoitettiin verensokerimittaukseen käytettyjen mittausliuskojen kustannuksia. Ter-
veyskeskukset jakoivat mittausliuskoja keskimäärin noin puolet siitä, mitä Diabetesliiton 
lääkärineuvoston suosituksen perusteella oletettiin. Vaihtelu terveyskeskusten hoitoväline-
jakelussa oli kuitenkin suurta (42).

Korkein hallinto-oikeus on selventänyt kansanterveyslakia omaseurannan osalta. KHO:n 
päätösten mukaan verensokerin omaseuranta on osa lääkärin antamaa tai valvomaa hoi-
toa ja päätös hoitovälineiden määrästä tulee tehdä hoidollisin perustein, eikä hallinnon 
tekemillä jakeluohjeilla (79).

6.9. Kuntoutus

Kuntoutus pyrkii tukemaan diabeetikon elämänhallintaa ja vaikuttamaan 
ympäristötekijöihin niin, että hyvän elämän toteuttaminen on mahdollista. Kuntoutu-
minen pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen edellyttää tietoa ja taitoa sekä sairauden 
asettamiin vaatimuksiin sopeutumista. Diabeteksen aiheuttamat lisätaudit aiheuttavat 
toiminnan rajoituksia, jotka vaativat kuntoutusta. Ne voivat myös johtaa ennenai-
kaiselle eläkkeelle.

Diabeteksen hoidonohjaus on osa kuntoutusta, mutta lisäksi tarvitaan vertaistu-
kea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Muuttuvan tiedon ja elämäntilanteiden 
muutosten vuoksi lapset ja nuoret perheineen tarvitsevat toistuvasti asiantuntijoiden 
apua. Diabeetikot perheineen saavat hyvin vähän sellaista kuntoutusta, joka tähtää 
kroonisen sairauden hallintaan ja sairauden kanssa elämiseen.

Diabeetikoiden mahdollisuuksia saada säännöllistä, läpi elämän kulkevaa kun-
toutusta tulee lisätä. Diabeteksen hoidossa ohjaus tulee integroida kaikkeen muuhun 
diabeetikolle suunnattuun kuntoutukseen.

Tutkimustieto

Kolmessa kunnassa tehty tutkimus kertoo, että diabeteksen yleisyydestä huolimatta vain 
2 % kuntoutuspalveluista kohdistui diabeetikoille (52).

Sopeutumisvalmennuskursseille osallistui vuosittain 4–67 % lapsista ja / tai perheistä 
(53). Lapsidiabeetikoista ja / tai heidän perheistään 3–33 % oli osallistunut hoidonope-
tuskursseille vuonna 2003 (42).

Suomen Diabetesliitto järjestää vuosittain seitsemän perhekurssia alle 12-vuotiaille lapsille 
ja heidän perheilleen, sekä viisi kurssia nuorille. Folkhälsan järjestää yhden ruotsinkielisen 
kurssin nuorille tai ns. perhekurssin ja muutaman kurssin tyypin 2 diabeetikoille. Dia-
beteskeskus tarjoaa sopeutumisvalmennusta noin 200:lle tyypin 1 diabeetikolle ja noin 
150:lle tyypin 2 diabeetikolle vuodessa. Kysyntä kursseille on noin kaksikertainen. Muut 
kuntoutuslaitokset tuottavat diabeetikoille tarkoitettua kuntoutusta vähän. Diabeetikot 
integroituvat muihin sairausryhmiin tai muille kuntoutuskursseille esimerkiksi lisätautiensa 
perusteella (54).
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7. Diabeetikoiden hoitotasapaino

Tyypin 1 diabeetikoiden verensokerin hoitotasapaino on pysynyt samanlaisena viimei-
simmät vuodet. Tyypin 2 diabeetikoiden verensokerin hoitotasapainossa on tapahtu-
nut myönteistä kehitystä. 

Muutkin valtimotautiriskiä kasvattavat tekijät ovat muuttuneet paremmiksi tyypin 
2 diabeetikoilla, joten kaikkiaan heidän alttiutensa saada diabeteksen lisätauteja on 
vähentynyt. Yksilöllisissä hoitosuunnitelmissa pitäisi kuitenkin edelleen tehostaa koko-
naisriskin arvioimista.

7.1. Verensokeritasapaino

Diabeetikon verensokeritasapainoa voidaan kuvata sokeroituneen hemoglobiinin ta-
solla, hypoglykemioiden määrällä ja ketoasidoosien määrällä. Hyvässä sokeritasapain-
ossa on vain joka viides tyypin 1 diabeetikko ja kaksi kolmesta tyypin 2 diabeetikosta. 
Huonossa sokeritasapainossa on lähes joka viides diabeetikko. Erityisesti nuorten ja 
nuorten aikuisten tilanne on huolestuttava.

Erityisesti tyypin 1 diabeetikkojen sokeritasapainoa tulee saada paremmaksi. Se 
vaatii hoidonohjauksen tehostamista. Omahoidon uusien mahdollisuuksien opetta-
minen pitkään diabetesta sairastaneille edellyttää hoidonohjauspalveluiden tehosta-
mista.

Tutkimustieto
 
Sokeroitunut hemoglobiini (HbA1c) kuvaa keskimääräistä verensokeripitoisuutta 2–3 
kuukauden ajalta. Se ei paljasta diabeetikolla olleita liian alhaisia tai liian korkeita veren-
sokeriarvoja. Jälkimmäisistä saa kuvan seuraamalla hypoglykemioiden ja ketoasidoosien 
määriä. Nämä ovat lähinnä tyypin 1 diabeetikkojen ongelmia, mutta niitä voi esiintyä 
myös tyypin 2 diabeetikoilla.

Lasten diabetesta hoitavilta sairaaloilta tiedusteltiin hoidossa olevien lasten HbA1c -ar-
voja vuonna 2003. Vastaukset saatiin 25 sairaalasta, joista 19 raportoi lasten HbA1c 
-tasoista. Tulokset osoittivat, että neljännes lapsista oli hyvässä ja viidennes huonossa 
tasapainossa (taulukko 3) (42).

Taulukko 3. Osuus lapsidiabeetikoista, jotka olivat hyvässä ja huonossa hoitotasapainossa 
19 lasten diabetesta hoitavassa yksikössä vuonna 2003.

 

Lasten diabetesta hoitavat yksiköt eivät tienneet täsmällisesti hoidossaan olevien lasten 
hypoglykemioiden ja ketoasidoosien määristä. Vain 12 sairaalaa pystyi raportoimaan 
näistä. Vaikeiden, toisen apua vaatineiden hypoglykemioiden ilmaantuvuus oli 1,0–8,6 / 
100 hoitovuotta. Ketoasidoosia esiintyi vuoden aikana 0–6 prosentilla hoidossa olevista 
diabeetikoista.

Tampereen yliopistollisen sairaalan hoidossa olevien lasten HbA1c:n keskimääräiset tasot 
ovat laskeneet jatkuvasti vuodesta 2000, ollen 8,3 % vuonna 2005. Samoin on hyvässä 
tasapainossa olevien määrä lisääntynyt (nyt 44 %), ja huonossa tasapainossa olevien 
määrä vähentynyt (nyt 9 %) (55).

Aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden HbA1c:n mediaani oli 8,5 % (56) ja 8,2 % (42) kahdes-
sa eri selvityksessä. HbA1c:llä mitattu sokeritaso ei ollut valtakunnallisessa mittauksessa 
muuttunut verrattuna vuonna 1993 mitattuun (56). 21 prosentilla tyypin 1 diabeetikois-
ta oli HbA1c < 7,5 % ja 19 %:lla > 10 % (56). 

Kolmessa eri hoitotasapainotutkimuksessa tyypin 2 diabeetikoiden HbA1c:n mediaani 
oli 7,6 % (56), 7,0 % (42) ja 7,2 % (49). Valtakunnallisessa hoitotasapainotutkimuk-
sessa oli 35 prosentilla tyypin 2 diabeetikoista HbA1c < 7,5 %, ja 20 prosentilla HbA1c 
≥ 9 % (56). Kahdessa muussa tutkimuksessa oli tyypin 2 diabeetikkojen hoitotasapaino 
hyvä (HbA1c ≤ 7,5 %) 64 prosentilla (42) ja 72 prosentilla (57). Huonossa tasapainossa 
(HbA1c > 9 %) oli näissä tutkimuksissa vastaavasti 10 % ja 8 %.

Valtakunnallisessa hoitotasapainotutkimuksessa selvitettiin myös hypoglykemioiden 
esiintyvyyttä. Tiedot saatiin vajaasta puolesta potilaista. 81 % tyypin 1 diabeetikoista 
oli kokenut hypoglykemiaa. Hypoglykemia oli tavallisempaa niillä, jotka olivat HbA1c:
lla mitattuna paremmassa tasapainossa. Ruokavalio- tai tablettihoidolla olevilla tyypin 2 
diabeetikoilla ei juuri ollut hypoglykemiatuntemuksia, 47 %:lla insuliinihoitoisista oli ollut 
hypoglykemiaa edeltävän vuoden aikana (56).

7.2. Verenpaine

Koholla oleva verenpaine lisää diabeetikon vaaraa sairastua sydän- ja verisuonitautei-
hin. Se lisää myös lisätautien vaaraa munuaisissa ja silmissä.

Erityisesti tyypin 2 diabeetikkojen verenpaine on korkeahko, eikä parannusta ve-
renpainetasossa juuri ole tapahtunut. Lisätautiriskien vuoksi diabeetikkojen verenpai-
neeseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tutkimustieto

UKPDS-tutkimuksessa osoitettiin, että jokainen systolisen verenpaineen 10 mmHg:n lasku 
vähensi diabeteskuolemia 15 %, sydäninfarkteja 11 % ja mikrovaskulaarisia lisätauteja 
13 % (45).

Käypä hoito -suositus esittää diabeetikon verenpaineen hoidon tavoitetasoksi < 140/80 
mmHg, ja diabeettista mikroalbuminuriaa ja nefropatiaa sairastavien verenpaineen hoi-
don tavoitetasoksi < 130/80 mmHg (58).

 Diabeetikkolapset Keskiarvo Vaihteluväli

HbA1c < 8,0 %, osuus potilaista 26 % 16–35 %

HbA1c > 10,0 %, osuus potilaista 19 % 8–45 %
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Diabeetikkojen hoitotasapainotutkimuksessa tyypin 1 diabeetikkojen verenpaineen medi-
aani oli 130/80 mmHg. Silloisella tavoitetasolla (RR < 130/85 mmHg) oli puolet tyypin 
1 diabeetikoista. Tyypin 2 diabeetikoiden verenpaineen mediaani oli 150/84 mmHg. Ta-
voitetasolla oli 18 % tutkituista. 65 %:lla tutkituista ylittyi joko systolinen tai diastolinen 
painetaso 160/90 mmHg (56).

Diabrossa verenpaineen keskiarvo oli tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla 131/78 
mmHg ja miehillä 134/80 mmHg. Tyypin 2 diabeetikoiden verenpaineen keskiarvot olivat 
naisilla 147/81 mmHg ja miehillä 145/84 mmHg (59).

Terveyskeskusten laatuverkostossa 38 prosentilla tyypin 2 diabeetikoista oli sRR < 140 
mmHg, ja 23 prosentilla sRR > 160 mmHg. Vastaavasti dRR oli < 80 mmHg 33 %:lla ja 
> 95 mmHg 12 %:lla. Verkostossa on seurattu diabeetikkojen verenpaineen hoitotasoa jo 
pitkään. Kuvassa 1 kuvataan huonossa systolisessa paineessa olevien tyypin 2 diabeetik-
kojen osuus koko joukosta, joka on ollut noin tuhat vuosittaisessa otoksessa (49).

T2D-potilaat, joiden systolinen verenpaine > 160 mmHg prosentteina kaikista potilaista.

 

7.3. Veren rasvat

Diabeetikkojen veren rasvat tulee pyrkiä saamaan alhaiselle tasolle, koska kohonneisiin 
arvoihin liittyy heillä huomattavasti muuta väestöä suurempi valtimotautiriski. Kehitys 
tyypin 2 diabeetikoiden veren kolesterolitasoissa on viime vuosina ollut myönteistä. 
Vaikka kolesterolia alentava lääkitys on yleistynyt, vain alle puolet tyypin 2 dia-
beetikoista on kolesterolin tavoitetasolla. 

Tutkimustieto

4S-tutkimus osoitti, että diabeetikot hyötyvät ei-diabeetikkoja enemmän kolesterolitason las-
kusta. Sydäninfarkti vaara oli 55 % pienempi simvastatiinia käyttävillä diabeetikoilla kuin lu-
meryhmällä ja ei-diabeetikoilla 32 % pienempi kuin lumeryhmällä (60). HPS-tutkimus osoitti, 
että riippumatta LDL-kolesterolitasosta saadaan noin 5 % absoluuttinen koronaaritapahtu-
mariskin alenema tyypin 2 diabeetikoilla, kun heidän veren LDL-tasoaan alennetaan (61).

Tyypin 1 diabeetikoiden LDL-kolesterolimediaani oli 2,7 mmol/l ja 43 %:lla < 2,6 mmol/l. 
88 %:lla oli paastotriglyseridipitoisuus < 2 mmol/l ja 94 %:lla oli HDL-kolesteroli > 1 

mmol/l. Tyypin 2 diabeetikoilla oli LDL-kolesterolin mediaani 3,1 mmol/l ja 28 %:lla oli 
LDL-kol < 2,6 mmol/l. Triglyserdipitoisuus oli kahdella kolmesta < 2 mmol/l ja kolmella 
neljästä oli HDL-kolesteroli > 1 mmol/l (56).

Diabrossa tyypin 2 diabeetikkojen LDL-kolesterolin keskiarvo oli 3,2 mmol/l (miehet) ja 
3,3 mmol/l (naiset). Kokonaiskolesterolitaso oli keskimäärin 5,2 mmol/l (miehet) ja 5,5 
mmol/l (naiset), HDL-kolesterolitaso keskimäärin 1,1 mmol/l (miehet) ja 1,2 mmol/l (nai-
set) sekä triglyseriditaso keskimäärin 2,0 mmol/l (miehet ja naiset) (59).

13 terveyskeskuksen tutkimuksessa 46 % tyypin 2 diabeetikoista täytti laatukriteerien 
mukaisen hyvän tason (≤ 2,6 mmol/l) ja 18 % oli kriteerien mukaisella huonolla tasolla 
(LDL-kol > 3,5 mmol/l). Tyypin 1 diabeetikoista 61 % oli kriteerin mukaisella hyvällä ta-
solla ja 6 % huonolla tasolla (42).

Terveyskeskusten laatuverkostossa oli hyvässä tasapainossa (LDL-kol ≤ 2,6 mmol/l) 45 % 
ja huonossa tasapainossa (LDL-kol > 3,5 mmol/l)17 % tutkituista. LDL-kolesterolilla mi-
tattuna on diabeetikoiden hoitotasapaino parantunut vuosittain viimeisen viiden vuoden 
aikana (kuva 2) (49).

T2D-potilaat, joiden LDL-kol ≤ 2,6 mmol/l, prosentteina kaikista potilaista

7.4. Tupakointi

Tupakointi on diabeetikoille erityisen haitallista, koska se lisää valtimotautivaaraa voi-
makkaasti. Olisikin tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tupakoivat diabeetikot saataisiin 
luopumaan polttamisesta. Diabeetikot polttavat vähemmän kuin muu väestö, mutta 
tupakoivien osuus on pysynyt pitkään samana. 

Tutkimustieto

Tupakointi kaksinkertaistaa sydäninfarktiriskin (62). Erityisen herkkiä tupakalle ovat 
henkilöt, joilla on vakava perussairaus (31).

15 terveyskeskuksessa vuoden 2004 valtimotautien ehkäisyn laatuverkostomitta-
uksessa oli tupakoivia 12 % tyypin 2 diabeetikoista (49). Toisessa 13 terveyskeskuksen 
laatumittauksessa tupakoi 20 % tyypin 1 diabeetikoista. Kolme neljästä tupakoitsijasta 
oli miehiä. Tyypin 2 diabeetikoista tupakoi samassa selvityksessä 12 %. Kaksi kolmesta 
tupakoijasta oli miehiä (42).
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8. Diabeteksen lisätaudit

8.1. Tavoitteet lisätautien ehkäisemiseksi

Dehkossa on asetettu tavoitteeksi diabeetikkojen sydän- ja verisuonisairastavuuden 
vähentäminen vähintään kolmanneksella, alaraaja- amputaatioiden vähentäminen 
puoleen, silmän verkkokalvosairauden vähentäminen vähintään kolmanneksella ja 
munuaistaudin vähentäminen vähintään kolmanneksella vuodesta 2000 vuoteen 
2010 mennessä (63).

Diabetes muodostaa sydän- ja verisuonitautien lisäriskin. Siitä huolimatta diabee-
tikkojen riskitekijöiden hoito ei ole ollut intensiivisempää kuin muiden potilaiden (17). 

8.2. Kehitys koko maassa

8.2.1. Sydäninfarktit

Neljännes kaikista sydäninfarktin takia sairaalahoidossa olleista on diabeetikkoja. Dia-
beetikkojen osuus infarktiin sairastuneista kasvaa jatkuvasti. 

Mikäli sydäninfarktien väheneminen diabeetikoilla jatkuu, kuten viimeisen 15 
vuoden aikana, tullaan Dehkon tavoite kolmanneksen vähentymisestä saavuttamaan 
vuoteen 2010 mennessä. Mikäli diabeetikoiden sydän- ja verisuonitautiriski halutaan 
samalle tasolle kuin se on muulla väestöllä, on vaaratekijöiden hoidon oltava diabeeti-
koilla nykyistä paljon aktiivisempaa.

Tutkimustieto

Diabetes Suomessa -tutkimuksesta ilmenee, että diabeetikoiden sydäninfarktien määrä on 
ollut jatkuvassa laskussa vuosina 1988–2002. Ensimmäisen sydäninfarktin ilmaantuvuus 
on esitetty kuvassa 3.

Diabeetikot muodostavat kuitenkin yhä suuremman osan sydäninfarktiin sairastuneista. 
Diabeetikkojen osuus kaikista sairastetuista sydäninfarkteista oli noin neljännes vuonna 
2002. Diabeetikoiden sydäninfarktien ilmaantuvuus on miehillä laskenut 4,6 % vuodessa 
ja naisilla 4 % vuodessa. Myönteisin kehitys on ollut 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Tar-
kastelujaksolla miesdiabeetikkojen keskimääräinen sairastumisikä ensimmäiseen infarktiin 
oli 69 vuotta ja naisten 77 vuotta.

Vuonna 2002 infarktin takia oli sairaalahoidossa 3 600 diabeetikkoa. Heistä 36 % me-
nehtyi infarktiin. Diabeetikoiden kuolleisuus sydäninfarktiin on kuitenkin sekin jatkuvasti 
vähentynyt (kuva 4) (9).

Kuva 3. Ikävakioidun ja diabeetikkojen määrään suhteutetun ensimmäisen sydäninfarktin 
ilmaantuvuuden muutos vuosina 1988–2002 sukupuolittain.

Kuva 4. Diabeetikkojen sydäninfarktikuolemien määrää kuvaava indeksi sukupuolen mukaan 
vuosina 1988–2002  (koko maa vuonna 1994=100).

8.2.2. Aivoinfarktit

Diabeetikkojen aivoinfarktien osuus sairaalassa hoidetuista aivoinfarkteista on yli 
viidennes. Osuus on pysynyt ennallaan viimeiset 10 vuotta. Diabeetikkojen ensim-
mäisten aivoinfarktien määrä on kuitenkin ollut jatkuvassa laskussa. 

Ensimmäisen aivoinfarktin aiheuttama kuolleisuus on laskenut yli 60 % vuodesta 
1990 vuoteen 2002. Dehkon tavoite diabeetikkojen aivoinfarktien vähentymisestä 
kolmanneksella vuoteen 2010 tullee toteutumaan.
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Tutkimustieto

Diabetes Suomessa -tutkimuksessa todettiin hoitoilmoituksista diabeetikkojen aivoinfarkti-
en jatkuva vähentyminen (9). Vuosina 1988–2002 diabeetikoiden sairastamia ensimmäi-
siä aivoinfarkteja oli 34 310, joista 22 % johti kuolemaan. Kuolemaan johtaneet infarktit 
vähenivät seuranta-aikana naisilla 10 % ja miehillä 7 %.

Vuonna 2002 miesdiabeetikot olivat keskimäärin 71-vuotiaita ja naisdiabeetikot 78-vuo-
tiaita sairastuessaan ensimmäiseen aivoinfarktiinsa. Ensimmäisiä aivoinfarkteja oli dia-
beetikoilla 2 167 vuonna 2002. Ensimmäisten aivoinfarktien määrä on ollut jatkuvassa 
laskussa. Suurin lasku on ollut 55–64-vuotiailla naisilla. 65 % naisdiabeetikkojen ja 35 % 
miesdiabeetikkojen aivoinfarkteista tuli 75 ikävuoden jälkeen.

Miesten ikävakioitu kuolleisuus ensimmäiseen aivoinfarktiin laski 65 % ja naisten 61 % 
vuodesta 1990 vuoteen 2002 (kuva 5).

Kuva 5. Diabeetikkojen ikävakioidut kuolemat ensimmäiseen aivoinfarktiin vuosina 1988–
2002 (koko maa vuonna 1994=100)

22 % kaikista vuonna 2002 sairaaloissa hoidetuista aivoinfarkteista oli diabeetikoiden 
aivoinfarkteja. Diabeetikoiden osuus sairastetuista aivoinfarkteista väheni naisten osalta 
ja lisääntyi miesten osalta (9). 

8.2.3. Alaraaja-amputaatiot

Diabeetikon riski joutua alaraaja-amputaatioon on jopa 20-kertainen verrattuna ei-
diabeetikoiden amputaatioriskiin. Yli puolet maassamme tehtävistä alaraaja-amputaa-
tioista tehdään diabeetikoille. 

Diabeetikoiden alaraaja-amputaatiot vähenevät jatkuvasti, koska riskitekijöiden 
hoito on parantunut ja jalkojen tutkiminen, seuranta ja hoito tehostuneet. Myös li-
sääntynyt verisuonikirurginen toiminta vaikuttaa kehitykseen suotuisasti. Paitsi, että 

amputaatiot ovat vähentyneet, on matalien ja korkeiden amputaatioiden suhde tullut 
paremmaksi.

Diabeetikoiden ensimmäisten alaraaja-amputaatioiden määrä laski Suomessa 12 
% vuodesta 2000 vuoteen 2002. Dehkon tavoite alaraaja-amputaatioiden puolittami-
sesta vuoteen 2010 on siis mahdollista saavuttaa.

Tutkimustieto

Stakesin ja Kelan rekisteritutkimuksessa todettiin, että diabeetikoille tehtiin 11 070 ala-
raaja-amputaatiota vuosina 1988–2002. Diabeetikoille tehtyjen alaraaja-amputaatioiden 
osuus kaikista Suomessa vuosina 1988–2002 tehdyistä alaraaja-amputaatioista vaihteli 
välillä 54–60 %. Viime vuosina diabeetikoille on tehty lähes tuhat alaraaja-amputaatiota 
vuosittain.

Kuvasta 6 ilmenee ensimmäisten amputaatioiden vähentyminen, joka oli seurantajaksolla 
58 %. Ensimmäisen alaraaja-amputaation vuosittainen ilmaantuvuus oli noin 40 / 10 
000 diabeetikkoa. Uusia amputaatioita tehtiin vähemmän nais- kuin miesdiabeetikoille. 
Miehillä ensimmäisen amputaation mediaani-ikä oli 69 vuotta, ja naisilla 77 vuotta. 
Keskimääräisessä ensimmäisen amputaation tekoiässä ei ollut tapahtunut muutoksia 15 
vuoden aikana.

Kuva 6. Diabeetikkojen ensimmäisten alaraaja-amputaatioiden määrä 100 000 diabeetikkoa 
kohti sukupuolittain vuosina 1988–2002

Tutkimuksessa todettiin suurten (nilkan yläpuolisten) ja pienten (nilkan ja siitä distaalises-
ti) suhteen muuttuvan jatkuvasti myönteisemmäksi (taulukko 4). 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

160

140

120

100

80

60

40

20

0

In
de

ks
i

VuosiMiehet
Naiset

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1200

1000

800

600

400

200

0Am
bu

ta
at

io
n 

ilm
aa

nt
uv

uu
s 

/ 1
00

 0
00

 d
ia

be
et

ik
ko

a

VuosiMiehet
Naiset



40        DIABETESBAROMETRI 2006         DIABETESBAROMETRI 2006         41

Taulukko 4. Diabeetikkojen ensimmäiset pienet ja ensimmäiset suuret alaraaja-amputaatiot 
sekä niiden välinen suhdeluku vuosina 1988–2002.                  

 
         

Seuranta-ajanjakson aikana diabeetikoille tehtyjen verisuonikirurgisten toimenpiteiden 
osuus kaikista maassamme tehdyistä alaraajojen verisuonileikkauksista vaihteli välillä 15–
28 %.  Verisuonikirurginen toimenpide tehtiin seurantajakson aikana 6 537 diabeetikolle. 
Näistä 4 370 verisuonileikkausta tehtiin ilman, että diabeetikolle tehtiin amputaatiota. 
79 % amputaatioista tehtiin ilman, että potilaalle tehtiin verisuonileikkausta (9).

Tutkimuksessa verrattiin diabeetikoiden alaraajojen verisuonileikkausaktiviteettia ja ala-
raajojen korkeiden amputaatioiden määriä 14 sairaanhoitopiirissä. Tulos osoitti, että jos 
sairaanhoitopiirissä tehtiin paljon verisuonileikkauksia, oli siellä vähän korkeita alaraaja-
amputaatioita (50). 

8.2.4. Diabeettinen munuaistauti

Diabeteksen aiheuttama munuaisvaurio on vakava, koska se heikentää diabeetikon 
ennustetta. Vähäinenkin määrä valkuaista virtsassa edellyttää matalaan verensokeriin 
ja matalaan verenpaineeseen pyrkimistä. Diabeettisen munuaistaudin kehittyminen 
riippuu myös geneettisestä alttiudesta.

Diabeetikoiden osuus munuaisen vakavaa toimintavajausta sairastavista on yhä 
suurempi. Tyypin 2 diabetes on lukumääräisesti suurempi munuaisen toimintavaja-
uksen aiheuttaja kuin tyypin 1 diabetes. Munuaiset menettävät toimintakykynsä yhä 
pienemmällä osalla tyypin 1 diabeetikoista.

Tutkimustieto

Hyperglykemian alentamiseen tähtäävä hoito voi pienentää munuaistaudin riskiä 
(64,65). Tyypin 1 diabeteksen hoidossa pitää pyrkiä mahdollisimman alhaiseen veren 
glukoositasoon, joka voidaan saavuttaa ilman hypoglykemioita. Tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa on pyrittävä jopa normoglykemiaan (HbA1c < 6,0 %), mikäli on todettu albumi-
nuria (66).

Diabeetikon munuaisia pyritään suojaamaan verenpaineen tehokkaalla hoidolla. Mitä 
enemmän albuminuria laskee, sitä paremmin lääkitys suojaa munuaistaudin etenemiseltä 
(66).

Suomen munuaistautirekisterin mukaan on diabetes tavallisin kroonisen uremian syy 
Suomessa. Uusista aktiivihoitoon (dialyysi ja munuaisensiirto) otetuista potilaista 35 % oli 
diabeetikoita vuonna 2002 (kuva 7). Tyypin 2 diabetes on tavallisempi kroonisen uremian 
syy kuin tyypin 1 diabetes (67).

Tyypin 1 diabeetikoista 2,2 %:lla munuaiset olivat menettäneet toimintakykynsä 20 
vuoden sairastamisen jälkeen ja 7,8 %:lla 30 vuoden sairastamisen jälkeen. Munuaisten 
loppuun palaminen oli puolittunut aikaisemmista tuloksista (68).

Kuva 7. Munuaisten aktiivihoidon ilmaantuvuus kuvattuna aiheuttavan sairauden mukaan 
(Suomen munuaistautirekisteri 2003) 

Aldoosireduktaasigeenin polymorfismi voi olla mukana määrittämässä mikroalbumiinin 
erityksen kehittymistä tyypin 2 diabeetikoilla (69).

Vuosi   
Pienet amputaatiot

Lukumäärä
Suuret amputaatiot 

Lukumäärä
Pienet ja suuret amputaatiot

Suhdeluku

1988   271 657 0,41

1989   261 597 0,44

1990   268 604 0,44

1991   259 581 0,45

1992  298 579 0,51

1993   332 546 0,61

1994  314 520  0,60

1995   315 528 0,60

1996   359 496 0,72

1997  353 464 0,76

1998  353 476  0,74

1999  422 498 0,85

2000  401 459 0,87

2001   411 453 0,91

2002  419 448  0,94
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8.2.5. Diabeettinen silmäsairaus

Diabetes on merkittävä näkövammaisuuden aiheuttaja. Diabeettinen silmäsairaus 
kehittyy joskus jopa ennen taudin diagnoosia. Vaikeita silmänpohjan muutoksia tulee 
diabeetikoille nykyisin kuitenkin aikaisempaa vähemmän.

Tutkimustieto

Näkövammarekisteriin vuonna 2003 ilmoitetuista uusista näkövammoista yli 8 % johtui 
diabeteksesta (70). Näkövammaisuuden aiheuttajina on harvemmin proliferatiivinen kuin 
ei-proliferatiivinen retinopatia. Absoluuttisissa määrissä näkövammarekisteriin ilmoitukset 
ovat vähentyneet vuosina 1983–2004, vaikka diabeetikkojen määrä lisääntyy (71).

21 prosentilla uusista tyypin 2 diabeetikoista oli 10 vuoden seurannassa havaittavissa 
näköä heikentävä makulopatia (72). Diabeettinen retinopatia lisääntyi nopeasti viiden 
vuoden sairastamisen jälkeen, ja 10 vuoden jälkeen 55 prosentilla oli retinopatiaa. Reti-
nopatiaa oli enemmän niillä, joilla oli huono sokeritasapaino (72).

Proliferatiivisen retinopatian insidenssi tyypin 1 diabeteksessa on laskussa, ja on nyt noin 
13 prosenttia 20–25 vuoden sairastamisen jälkeen (73).

8.3. Alueellinen vertailu

Alueelliset erot lisätautien esiintyvyydessä ovat kaventumassa. Diabeetikoiden am-
putaatioiden, sydäninfarktien ja aivohalvausten ilmaantumisfrekvenssit pienenevät ja 
yhdenmukaistuvat sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa. 

Alueellinen kehitys ei kuitenkaan ole ollut tasaista, ja siihen ovat vaikuttaneet pe-
rinnöllisten tekijöiden lisäksi väestön elintavat ja paikalliset hoitomahdollisuudet. 

Diabeteksen lisätautien ehkäisyssä on tärkeää huolehtia terveydenhuollon riittä-
västä resursoinnista ja asiantuntemuksesta eri puolilla maata.

8.3.1. Sydäninfarktit

Sydäninfarktien ilmaantuminen noudattelee diabeetikoilla samaa itä-länsi-jakaumaa 
kuin muullakin väestöllä. Infarktien ilmaantuvuus on pienentynyt koko maassa. 
Sairaanhoitopiirejä vertailtaessa huomataan, että muutokset ovat kuitenkin tapah-
tuneet eri nopeudella. Muutos on ollut hitainta Kainuussa ja nopeinta Länsi-Pohjassa.

Tutkimustieto

Diabeteksen lisätautien rekisteripohjaiseen alueelliseen vertailuun vaikuttavat dia-
beteksen esiintyvyys, diabeteksen ja sen lisätautien diagnostiikka sekä hoitokäytännöt 
ja diagnoosien kirjaamiskäytännöt. Diabeetikkojen sydäninfarktit ovat vähentyneet 
kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla. Myönteinen muutos on ollut nopeinta Länsi-
Suomessa ja hitainta Itä-Suomessa (9). 

Kuva 8. Diabeetikkojen sydäninfarktit vuosina 1990, 1994,1998 ja 2002 sairaanhoitopiireit-
täin. Vuosi 1994 koko maan indeksi on 100, luvut on ikä- ja sukupuolivakioitu diabeetikko-
väestöön.

8.3.2. Aivohalvaukset

Diabeetikoiden aivohalvaukset ovat vähentyneet koko maassa. Myönteinen kehitys 
on ollut nopeinta Etelä-Savossa ja hitainta Itä-Savossa. Aivohalvausten vähentymiseen 
voidaan vaikuttaa erityisesti tehokkaalla verenpaineen hoidolla.

Tutkimustieto

Stakesin ja Kelan rekisteritutkimuksessa voitiin osoittaa aivohalvausten vähentyminen ja 
myönteinen kehitys kaikissa sairaanhoitopiireissä. Myönteinen kehitys on ollut varsin ta-
saista kaikkialla maassa. Erityisen myönteistä se oli Itä-Suomessa (9).

1990   1994   1998   2002

1990   1994   1998   2002
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8.3.3. Alaraaja-amputaatiot

1980-luvun lopulla diabeetikkojen amputaatioita oli vähiten Pohjanmaalla ja Vaasan 
seudulla.  Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on pitkä traditio diabeetikoiden jalkaon-
gelmien ehkäisyssä ja aktiivisessa hoidossa.

2000-luvulle siirryttäessä kehitys on ollut myönteisintä Pohjois-Suomessa. Kaik-
kialla maassa tarvitaan diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyyn ja hoitoon hyvät hoito-
ketjut, joilla huolehditaan tästä vakavasta lisätaudista.  

Tutkimustieto

Stakesin ja Kelan tutkimuksessa todettiin, että amputaatioiden ilmaantuvuuden suuri 
hajonta eri sairaanhoitopiireissä oli tasoittunut viidentoista vuoden seuranta-aikana. Am-
putaatiot vähenevät koko maassa, mutta alueellisia eroja on. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
sairaanhoitopiirikohtaisesti ensimmäisten amputaatioiden määrää suhteutettuna ikä- ja 
sukupuolivakioituun diabeetikkoväestöön (kuva) (50).

Verisuonikirurgisen hoidon mahdollisuudet ovat olleet erilaiset maan eri osissa. Tämä on 
heijastunut leikkausaktiviteettiin ja myös ilmeisesti amputaatioiden määriin. Verisuoniki-
rurgian osalta ei samaa hajonnan vähentymistä voitu todeta. Tämä voi selittyä sillä, ettei 
hoitoilmoitusrekisteriin kirjata kattavasti endovaskulaarisia toimenpiteitä (9).

9. Diabeetikoiden kuolleisuus
Diabetes on kova rasitus elimistölle. Se aiheuttaa valtimo- ja munuaistauteja, jotka 
lisäävät kuolleisuutta. Molempiin diabetestyyppeihin liittyy ennenaikainen kuolleisuus. 
Tyypin 1 diabeteksen vaikutus kuolleisuuteen on voimakkaampi.

Diabeetikkojen kuolleisuus on laskenut noin 4 % vuodessa. Myönteisen kehityk-
sen turvaamiseksi tarvitaan yhä parempaa diabeteksen ja sen lisätautien hoitoa.
 

Tutkimustieto

Verenkiertoelinten taudit ovat sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoiden tavallisin kuo-
linsyy. Ikä- ja sukupuolivakioidun indeksin perusteella tyypin 1 diabeetikoiden kuolleisuus 
laski 12 % vuodesta 1994 vuoteen 2002, ja tyypin 2 diabeetikoiden kuolleisuus vastaa-
vasti 24 %. Tyypin 2 diabeetikkojen keskimääräinen kuolinikä nousi samana ajanjaksona 
vuoden.

Epäsuorasti vakioitu kuolleisuusindeksi (SMR) osoitti, että molemmissa diabetestyypeis-
sä kuoliniän ero verrattuna muuhun väestöön kapeni vuosina 1994–2002. Ikävakioitu 
kuolleisuusindeksi laski miehillä 3,6 % vuodessa ja naisilla 4 % vuodessa (p < 0.0001). 
Muutosta voi selittää osittain diabeteksen varhaisempi diagnoosi. Tyypin 1 SMR oli 327 
vuonna 2000 ja tyypin 2 SMR oli 166 (9).

Diabeetikkojen ensimmäinen amputaatio sairaanhoitopiireittäin 1988–2002
(1994–1996 koko maan indeksi = 100)

–49
50–69
70–89
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korkea



46        DIABETESBAROMETRI 2006         DIABETESBAROMETRI 2006         47

10. Diabetes ja talous

Diabeteksen kustannukset yhteiskunnalle ja yksilölle ovat suuret. Pelkästään veren-
sokerin alentamiseen käytettyjen lääkkeiden kustannuksen olivat 82 M� vuonna 2004. 
Lisäksi monet diabeetikot tarvitsivat lääkkeitä muiden samanaikaisten riskitekijöiden 
kuten korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin hoitoon. 

Lisätautien ilmaantuminen kasvattaa diabeetikon hoitokustannukset 10–20-ker-
taisiksi. Kaikki lisätautien ehkäisyyn tähtäävä hoidon tehostaminen onkin halvempaa 
kuin lisätautien hoito, ja samalla yksilölle suuri helpotus. 

Vaikka diabetes lisää merkittävästi valtimosairauksien lisäriskiä, ei diabeetikkoja ole 
hoidettu tehostetummin kuin muita riskipotilaita.

Diabeetikoiden mahdollisuudet saada ja toteuttaa yhtäläistä hoitoa ovat heikenty-
neet. Terveydenhuoltomenoihin kohdistuvat säästötoimet heikentävät erityisesti vähä-
varaisten mahdollisuuksia hoitoon.

Tutkimustieto

Kangas selvitti verrokkikontrolloidussa tutkimuksessa helsinkiläisten diabeetikkojen ter-
veyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia vuonna 1997. Diabeetikot käyttivät 14 % kai-
kista somaattisista vuodeosastopäivistä ja 9 % avohoidon käynneistä oli diabeetikoiden 
tekemiä. Tyypin 1 diabeetikkojen hoitokustannukset olivat 4 kertaa suuremmat ja tyypin 
2 diabeetikkojen hoitokustannukset 2 kertaa suuremmat kuin samanikäisten, samaa 
sukupuolta olevien ja samalla alueella asuvien verrokkien. Komplisoituneen diabeteksen 
lisäkustannukset ovat 10–20-kertaiset verrattuna taudin ei-komplisoituneeseen muotoon 
(74).

Diabeetikoilla ei todettu sosiaaliryhmien välisiä kuolleisuuseroja 1980-luvun alussa (75). 
1990-luvulle mentäessä sosiaaliryhmien väliset erot olivat todettavissa kaikissa ikäryhmis-
sä. Erot johtuivat diabeteksen aiheuttamasta kuolleisuudesta ja sydän- ja verisuonitauti-
sairastavuudesta (76).

Diabetes aiheuttaa sepelvaltimotaudissa lisäriskin, kuitenkaan diabeetikkojen hoitoa ei ole 
erityisesti tehostettu  sepelvaltimotaudin suhteen (77).

 11. Hoitotyytyväisyys

Diabeetikot ovat yleisesti tyytyväisiä hoitoonsa. Tyytymättömyyttä aiheuttaa palvelu-
jen puute. 

Systemaattista diabeetikoiden hoitotyytyväisyysseurantaa ei ole vielä toteutettu. 
Tämän aikaansaaminen olisi kuitenkin tärkeää, mutta siihen tarvitaan yleisesti hyväk-
sytty, diabeetikoille sovitettu potilaskyselylomake.

Samoin olisi tärkeä kehittää diabeetikoiden elämänlaatututkimuksia, jotta hoito-
muotojen kokonaisvaikutuksesta diabeetikoiden elämään saataisiin nykyistä täydelli-
sempää tietoa. 

Tutkimustieto

39 % diabeetikoista oli hyvin tyytyväisiä hoitoonsa ja hyvin tyytymättömiä oli alle 1 % 
vastaajista. Hyvin tyytyväisiä oli enemmän tyypin 2 diabeetikoissa. Tärkeinä hoitoon vai-
kuttavina tekijöinä pidettiin diabeteslääkärin kokemusta, omaa motivaatiota ja vastaan-
ottoaikojen saatavuutta. Tyytymättömiä oltiin ravitsemusterapeutin ja jalkojenhoitajan 
palveluihin. Syynä tyytymättömyyteen oli se, ettei näitä palveluita ollut tarjolla (78).
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12. Yhteenveto Dehkon tavoitteiden 
toteutumisesta

Dehkon päätavoitteet ovat tyypin 2 diabeteksen ehkäisy sekä diabeteksen hoidon ja 
omahoidon laadun parantaminen. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeen-
panohanke (D2D 2003–2007) on käynnistynyt vuonna 2003. Se on saanut paljon 
julkisuutta ja herättänyt laajaa mielenkiintoa. Hankkeen myötä kunnissa on aloitettu 
monenlaista toimintaa, joka tähtää lihavuuden ehkäisyyn ja liikunnan lisääntymiseen. 
Hanke päättyy vuonna 2007, ja tuloksia on odotettavissa muutaman vuoden kuluttua.

Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen on yleistymässä. Erityisesti terveyskes-
kukset ja lasten diabetesta hoitavat yksiköt ovat päässeet hyvään vauhtiin. Stakesin 
tekemät diabeteksen lisätauteja koskevat selvitykset osoittavat, että lisätautien esiin-
tymistä seuraamalla voidaan seurata diabeteksen hoidon laatua. Lisätaudit ovat vä-
hentyneet tavoitteiden mukaisesti. Sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuudessa on 
odotettavissa kolmanneksen lasku, ja amputaatioissa suhteellisen määrän puolittumi-
nen. Epäsuorat näytöt viittaavat siihen, että myös munuais- ja silmävauriot vähenevät 
kymmenvuotiskauden aikana kolmanneksella.

Hoitotietojärjestelmät eivät vielä ole yhteensopivia. Potilaan tietoja ei voida siirtää 
sähköisesti toista järjestelmää käyttävään hoitoyksikköön. Kansallinen sähköisen ter-
veyskertomushankkeen eteneminen tuonee helpotusta vuonna 2007.

Hoitoketjuja on kehitetty ja kirjattu suurimmassa osassa maata. Aika tulee näyttä-
mään tehostavatko ne diabeetikon hoidon saatavuutta. Erityisen tärkeitä yhtenäiset 
käytännöt ovat lisätautien ilmaantuessa, varsinkin silloin, kun nopealla toiminnalla 
voidaan välttää suurempi vahinko. Erityisesti jalkojenhoidon ja silmänpohjamuutosten 
hoitoketjuja tulisi kehittää.

Tyypin 1 diabeetikoiden hoidon taso ei ole parantunut riittävästi. Tarvitaan tehos-
tettua hoidonohjausta, joka luo valmiuksia hyvään omahoitoon. Tyypin 2 diabeetikoi-
den hoito on edennyt hyvin, mutta lisätautien riskin arvioinnissa ja hoidossa on vielä 
parantamisen varaa.

Terveydenhuollon ja diabetesyhdistysten yhteistyö orastaa ja hakee toimivia rat-
kaisuja.

13. Lopuksi

Ensimmäinen diabetesbarometri hakee nyt lukijoitaan. Samalla tulee testattua sen 
käyttökelpoisuus terveyspoliittisten päätösten tukena. Mikäli sille asetetut tavoitteet 
toteutuvat, barometri uusitaan kolmen vuoden päästä. Toivomme saavamme lukijoilta 
palautetta ja kehittämisideoita.

Diabeteksen ehkäisyssä ollaan alkutaipaleella, mutta työ on kansakunnan hyvin-
voinnin kannalta olennaista, koska tyypin 2 diabetes yleistyy pelottavalla vauhdilla. 
Mikään ei viittaa siihen, että sen suurin vaaratekijä, lihavuus, olisi vähenemässä. Päin-
vastoin väestön terveysselvitykset toisensa jälkeen osoittavat tilanteen huonontuvan. 
Ruokailu- ja liikuntatottumuksiin tarvitaankin rajuja muutoksia. Lihavuuden konsens-
uskokous vuonna 2005 viitoitti linjoja, joilla eteneminen parantanee tilannetta.

Tyypin 2 diabeteksen hoito on tehostunut viimeisimmän 10 vuoden aikana, mut-
ta valitettavasti samaa muutosta ei ole saatu aikaan tyypin 1 diabeteksen hoidossa. 
Tyypin 1 diabeteksen hoidon tehostaminen tuleekin ottaa painoalueeksi, ja on arvioi-
tava tulisiko sen hoidonohjaus  organisoida   kokonaan toisella tavalla, jotta omahoito 
paranisi kukon askelin nykyisestä.
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