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1. Tiivistelmä

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiirit, Suomen Diabetesliitto ja Kansanterveyslaitos toteuttivat vuosina 2003–2007 valta-
kunnallisen Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelman toimeenpanohankkeen (Dehkon 2D -hankkeen eli D2D:n). Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiri ja Diabetesliitto koordinoivat hanketta.  Kansanterveyslaitos vastasi hankkeen vai-
kuttavuuden arvioinnista. Käytännön toimijoita olivat sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon 
terveyskeskukset ja työterveyshuollot. Hankkeen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö Kan-
sallisen terveyshankkeen määrärahoista, sairaanhoitopiirit ja kunnat sekä Suomen Diabetesliit-
to Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön terveyden 
edistämisen keskuksen valmistelemista määrärahoista. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 
8,4 miljoonaa euroa.

Hankkeella oli Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mukaisesti kolmenlaiset ta-
voitteet: kliiniset, palvelujärjestelmän kehittämisen ja terveyden edistämisen tavoitteet. 

Hankkeelle asetettiin myös erityisesti tieteellisin menetelmin arvioitavissa olevat tavoitteet. 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma toimeenpantiin ohjelman kolmen strategian avulla, joita 
olivat korkean riskin strategia, varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia ja väestöstrategia. Hank-
keen tärkein tavoite oli kehittää uusia tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien 
ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimintamalleja ja -käytäntöjä. 

Hankkeessa luotiin tehokkaaksi osoittautunut tyypin 2 diabetekseen sairastumisvaarassa ole-
vien seulontajärjestelmä, joka perustui Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomakkeen 
(Riskitestin) käyttöön. Oireettoman diabeteksen ja muiden glukoosihäiriöiden diagnostiikkaa 
parannettiin lisäämällä glukoosirasituskokeiden käyttöä. Diabetekseen liittyvien sydän- ja ve-
risuonitautien kokonaisriskin arviointia tehostettiin ja tätä varten kehitettiin uusia työvälineitä. 
Seulonnassa löydetyt riskihenkilöt ohjattiin interventioihin, joiden toteuttamiseksi luotiin hoi-
topolkuja ja uusia toimintatapoja. Terveydenhuollossa toimivien diabetestietoutta lisättiin laajalla 
koulutuksella. Hankkeessa dokumentoitiin yli 200 uutta toimintamallia ja diabeteksen ehkäisyn 
hyvää käytäntöä. Terveydenhuolto alkoi muuttaa D2D-alueilla perinteisiä työtapojaan muun 
muassa verkostoitumalla ja tekemällä moniammatillista työtä. Työterveyshuolto saatiin mukaan 
kansansairauksien ehkäisyyn. Sairaanhoitopiirijohtoinen diabeteksen ehkäisyn malli toimi. Ter-
veydenhuollon ammattihenkilöt olivat innostuneita uudesta tavasta tehdä tavoitteellista työtä.

Monet ehkäisyohjelman ja projektisuunnitelman tavoitteet saavutettiin jo hankkeen kuluessa. 
Hanke paljasti diabetesongelman laajuuden Suomessa. Tietoisuus tyypin 2 diabeteksen merki-
tyksestä ja sen ehkäisystä lisääntyi väestössä. Hanke osoitti, että diabetesvaarassa olevien laa-
jamittainen seulonta ja oireettoman diabeteksen diagnostiikan lisääminen ovat toteutettavissa. 
Perusterveydenhuollossa on mahdollista tehdä vaikuttavia interventioita. Hankkeen myötä terve-
yden edistämisen asema parani sairaanhoitopiireissä. Hanke jatkui vuoden 2008 jatkohankkeena 
”Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy osaksi terveydenhuollon arkea”, jolla oli 
omat laajemmat tavoitteensa. 

Dehkon 2D -hankkeen tulokset raportoidaan tässä valtakunnallisessa loppuraportissa ja vii-
tenä erikseen julkaistavana sairaanhoitopiirien alueellisena loppuraporttina. Hankkeen vaikutta-
vuuden arviointia koskevat julkaisut kirjoitetaan pääosin vuosina 2009–2010.  
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2. Sammandrag

Åren 2003–2007 deltog Birkalands, Syd-Österbottens, Mellersta Finlands, Norra Österbottens 
och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Diabetesförbundet i Finland och Folkhälsoinstitutet i det 
nationella projektet för att genomföra projektet för prevention av typ 2-diabetes inom ramen 
för Dehko (Dehko 2D, dvs. FIN-D2D). Projektet leddes av Birkalands sjukvårdsdistrikt och 
samordnades av Diabetesförbundet, medan Folkhälsoinstitutet svarade för utvärderingen av re-
sultaten. Själva projektet genomfördes inom primärvården på hälsovårdscentralerna och inom 
företagshälsovården. Det fi nansierades av social- och hälsovårdsministeriet med medel för det 
nationella hälsovårdsprojektet, av sjukvårdsdistrikten och kommunerna och av Diabetesförbundet 
med medel från Centret för hälsofrämjande och Penningautomatföreningen. De totala kostna-
derna var 8,4 miljoner euro.

Projektet hade de tre primära målen för Dehko-programmet för prevention av typ 2-diabetes: 
kliniska mål, mål för att förbättra servicesystemet och hälsofrämjande mål. Dessutom fanns det 
en del projektspecifi ka mål som skulle utvärderas med vetenskapliga metoder. Insatserna för att 
förebygga typ 2-diabetes genomfördes genom de tre strategierna för preventionsprogrammet 
(högriskstrategi, strategi för tidig diagnos och behandling och befolkningsstrategi). Det vikti-
gaste målet var att ta fram nya modeller och metoder för prevention och tidig behandling av typ 
2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Under projektets gång tog man utifrån ett risktest fram ett effektivt screeningsystem för per-
soner med risk för typ 2-diabetes. Diagnostiken för dold diabetes och andra glukosstörningar 
förbättrades genom att glukosbelastningsprov tillämpades i större omfattning. Vidare förbättra-
des bedömningen av den totala risken för diabetesrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar och det 
utvecklades nya verktyg för ändamålet. De personer som upptäcktes vid screeningarna slussades 
vidare till intervention och det skapades samtidigt nya metoder och modeller för interventioner. 
Hälso- och sjukvårdspersonalen fi ck förkovra sina kunskaper om diabetes genom omfattande 
utbildning. Projektet dokumenterade drygt 200 nya modeller och exempel på god prevention av 
diabetes. I projektområdena ändrade hälso- och sjukvården gradvis sina traditionella arbetsme-
toder, bland annat genom att bygga upp nätverk och satsa på multidisciplinärt samarbete. Också 
företagshälsovården kunde engageras i arbetet för att förebygga folksjukdomarna. Modellen med 
sjukvårdsdistriktsledd prevention av diabetes fungerade bra och personalen visade stort engage-
mang för det nya målinriktade arbetssättet.

Många av målen med preventionsprogrammet och projektplanen kunde nås redan under pro-
jektets gång. Projektet avslöjade diabetesproblemets omfattning i Finland och befolkningen blev 
mer medveten om typ 2-diabetes, dess innebörd och preventionsmöjligheterna. Dessutom visade 
projektet att det går att genomföra screening i stor skala av personer med risk för att få diabetes 
och att i högre grad diagnostisera dold diabetes. Primärvården kan alltså stå för interventioner 
som ger resultat. Under projekttiden fi ck också hälsofrämjande insatser en viktigare roll i pri-
märvården och sjukvårdsdistrikten. Projektet fortsatte 2008 i ett projekt med en del mer brett 
upplagda mål.

Resultaten från FIN-D2D rapporteras i denna rikstäckande slutrapport och i fem regionala 
rapporter från sjukvårdsdistrikten. De vetenskapliga publikationerna kommer att skrivas 2009 
och 2010.
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3. English summary

In the period 2003–2007 the hospital districts of Pirkanmaa, Southern Ostrobothnia, Central 
Finland, North Ostrobothnia and Northern Savo, and the Finnish Diabetes Association (FDA), 
and the National Public Health Institute participated in the implementation of the project FIN-
D2D  for the Programme for the prevention of type 2 diabetes. This is part of the national dia-
betes programme Dehko. FIN-D2D was led by Pirkanmaa Hospital District, coordinated by the 
Finnish Diabetes Association and evaluated for effi cacy by the National Public Health Institute, 
Finland. In practice the project was implemented in health centres for primary health care and 
occupational health care in the districts concerned. Funding for the hospital districts came from 
the Ministry of Social Affairs and Health, and for the FDA from the Ministry of Social Affairs 
and Health through the Finnish Centre for Health Promotion. Another source of funding for 
FDA was the Slot Machine Association. The overall costs of the project amounted to 8.4 million 
Euros.

FIN-D2D had the three objectives of the Programme for the Prevention of Type 2 Diabetes 
2003–2010 which were clinical objectives, improving the service system and promoting health. 
The project moreover sought to evaluate its own objectives by scientifi c means (Five Project 
Goals established in the Project Plan). In practice the project implemented three strategies for 
the prevention of type 2 diabetes (high risk strategy, early diagnosis and treatment strategy and 
population strategy). The main objective of the project was to develop new action models and 
practices for the prevention and early treatment of type 2 diabetes and cardiovascular diseases.

A screening system demonstrably reliable for the identifi cation of those at risk for type 2 
diabetes was developed on the project. This was based on the use of the Finnish diabetes risk 
score (FINDRISC). The detection of undiagnosed diabetes and other glucose disturbances were 
improved by increasing oral glucose tolerance tests. 

The assessment of total risk of diabetes-related cardiovascular diseases was intensifi ed and 
new tools were developed for this purpose.  High-risk individuals identifi ed in screening were 
referred to interventions and for their implementation new treatment paths and modes of ope-
ration were developed.  Extensive training was implemented to enhance the knowledge of those 
working in primary health care. Over 200 new action models and good diabetes prevention 
practices were documented on the project. Changes in traditional ways of working in health care 
in the D2D areas were introduced through networking and working in multi-professional teams. 
Occupational health care was included in the prevention of national diseases. The model for 
diabetes prevention led by the hospital districts is working well. Health care professionals were 
enthusiastic about the new way of accomplishing goal-oriented work.

Many of the objectives of the prevention programme and project plan were already achieved 
in the course of the project. The project served to demonstrate the extent of the diabetes problem 
in Finland.  Public awareness was raised regarding the signifi cance of type 2 diabetes and its pre-
vention. The project showed that extensive screening of those at risk for diabetes and increasing 
diagnostics of undiagnosed diabetes can be achieved.  In primary health care it is possible to 
implement effective interventions. With the project the promotion of health improved in primary 
health care and in the hospital districts.  The project ran until 2008 as a follow-up project with 
its own extensive objectives.

The non-scientifi c fi ndings of the FIN-D2D project are reported in this national main report 
and in fi ve regional reports of the hospital districts to be published separately.  Scientifi c publi-
cations on the project are to be written 2009–2010.
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4. Ministerin saatesanat

Me suomalaiset olemme keskimäärin yhä terveempiä ja elämme pidempään. Tästä saavutukses-
ta voimme olla ylpeitä. Huomattavia edistysaskeleita on saavutettu vaikuttamalla muun muassa 
elintapoihin ja sairauksien riskitekijöihin. Toisaalta liikunta- ja ruokatottumukset eivät ole kaikilta 
osin kehittyneet toivottuun suuntaan. Lihavuus on kansanterveysongelmana kasvanut nopeasti, 
ja siihen liittyvät sairaudet, kuten voimakkaasti yleistyvä tyypin 2 diabetes, kuormittavat tervey-
denhuoltoa ja vievät merkittävän osan terveydenhuoltomenoista. Puhumattakaan inhimillisestä 
kärsimyksestä.

Diabeteksesta on tullut vakava kansanterveysongelma maailmanlaajuisesti. Se oli aiemmin 
hyvin toimeentulevien sairaus, mutta nyt epidemia on leviämässä kaikkein nopeimmin kehitys-
maissa.

Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalla pyritään kansansairauksien ehkäisyyn elinta-
pamuutoksia aikaan saamalla, mutta myös terveyden edistämisen rakenteiden vahvistamiseen, 
terveyserojen kaventamiseen sekä terveitä elintapavalintoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden 
kehittämiseen. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman keskeisin tehtävä on vahvistaa terveys-
näkökohtien huomioon ottamista kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjes-
telmässä, niin valtionhallinnossa kuin kunnissa, unohtamatta elinkeinoelämää, työpaikkoja ja 
järjestöjä.

Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan tiivisti kytkettynä on valmisteltu väestöryhmien 
välisten terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma. Erillinen toimintaohjelma katsottiin tar-
peelliseksi, koska terveyserot sosioekonomisten väestöryhmien välillä ovat osoittautuneet vaikeak-
si terveys- ja yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi. 

Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. 
Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen 
koulutuksen saaneet. Pitkäaikaissairauksia aiheuttavat elintavat kasautuvat alimpiin sosiaaliryh-
miin. 

Meillä on näyttöä siitä, että elintapojen korjaaminen voi alentaa huomattavasti diabetesriskiä. 
Dehkon tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohankkeessa olemme saaneet näyttöä 
hyvien toimintamallien tuottamista tuloksista. Hankkeen ansiona voi pitää myös sitä, että tietoi-
suus diabetes- ja lihavuusepidemiasta on levinnyt laajasti. 

Meillä on kuitenkin yhä edelleen edessämme valtava työsarka, ja yhteistyö eri tahojen kans-
sa on ainoa mahdollisuus saada tilanne hallintaan. Hyvin liikkeelle lähteneet käytännöt eivät 
saa kadota hankkeen loputtua, vaan ne on saatava terveydenhuollon pysyväksi toiminnaksi koko 
maassa. On muistettava myös se, että tämä haaste ei koske vain terveydenhuoltoa, vaan tulosten 
aikaansaamiseksi eri sektorit ja toimijat tulee saada mukaan yhteiskunnan eri tasoilla. Tarvit-
semme laaja-alaisia toimenpiteitä, Terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapaa. Lihavuuden, 
tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisystä tulee tehdä järjestelmällistä ja 
laajaan yhteistyöhön perustuvaa toimintaa. Hyvät toimintamallit ovat olemassa, ne on nyt otettava 
käyttöön!

   Paula Risikko
   Peruspalveluministeri, terveystieteiden tohtori
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5. Valtakunnallisen koordinaattorin   
saatesanat ja kiitokset toimijoille

Suomen kansallisen diabetesohjelman Dehkon keskeisen osa-alueen, Tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyohjelman, toimeenpanohanke Dehkon 2D -hanke (D2D) toteutettiin vuosina 2003–2007 
viiden sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa. Tämän 
maassamme ainutlaatuisen ja kansainvälisestikin poikkeuksellisen projektin tavoitteena on ollut 
etsiä vastaus siihen, onko tyypin 2 diabeteksen ehkäisy mahdollista perusterveydenhuollossa eh-
käisyohjelmassa esitetyin periaattein. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtama, tämän ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-
Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien toteuttama, Kansanterveyslaitoksen arvioima ja 
Suomen Diabetesliiton koordinoima hanke on ollut poikkeuksellisen mittava. Se on koskenut lähes 
joka kolmatta suomalaista. Projektissa on ollut mukana satoja terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, 
työterveyshoitajia, terveyskeskus- ja työterveyslääkäreitä ja muita terveydenhuollon asiantuntijoita. 
Hankkeelle asetettiin monia tavoitteita, joiden toteutumista ja hankkeen vaikutuksia arvioidaan 
tieteellisin menetelmin vielä vuosia.

Tämä valtakunnallinen raportti kuvaa hankkeen viittä toimintavuotta 2003–2007 ja sivuaa lyhy-
esti myös kuudetta, jatkohankkeen vuotta 2008. Tavoitteena on kuvata, miten hanke syntyi, miten 
se toteutettiin ja miten diabeteksen ehkäisytoimet käytännössä etenivät. Raportti myös esittelee ja 
pohtii tähän mennessä saatuja tuloksia. Tieteellinen raportti julkaistaan erikseen. 

Valtakunnallinen raportti on tarkoitettu Dehkon 2D -hankkeen toimijoille, rahoittajille ja päät-
täjille. Sen lisäksi julkaistaan viisi erillistä alueraporttia, joihin viitataan tarvittaessa. Alueraportit 
ovat oppimisen välineitä niille, jotka ovat suunnittelemassa vastaavien projektien käynnistämis-
tä.  Alueraportit käsittelevät hankkeen toteuttamista tätä raporttia yksityiskohtaisemmin kunkin 
sairaanhoitopiirin omien erityisolosuhteiden mukaisesti. Valtakunnallinen raportti ja alueraportit 
muodostavat yhdessä suuren tietopaketin, josta toivotaan olevan apua diabeteksen ehkäisytyössä. 

Monien arvioiden mukaan Dehkon 2D -hanke kuuluu Kansallisen terveyshankkeen onnistu-
neiden hankkeiden joukkoon. Sitä on pidetty jo nyt esimerkillisenä sekä kotimaassa että kansain-
välisesti. Hankkeessa on saatu hyödyllistä tietoa ja kokemuksia tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja 
osoitettu, että tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa voidaan toteuttaa käytännössä. Dehkon 2D 
-hankkeessa alulle pantu työ näkyy terveydenhuollossa pitkään ja muodostaa hyvän lähtökohdan 
diabeteksen torjunnalle tulevina vuosina. Lukuisia asetettuja tavoitteita saavutettiin, mutta itse 
diabetesepidemian nujertaminen ei luonnollisestikaan ollut mahdollista tässä ajassa. D2D loi ter-
veydenhuollon ja yhteiskunnan käyttöön testatun diabeteksen ehkäisyn perustan, josta on hyvä 
jatkaa. 

 

    Tampereella 15.12.2008
    Timo Saaristo
    Valtakunnallinen koordinaattori
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Raportin kirjoittajat ja kommentoijat

Raportin kirjoittajat ja kommentoijat

Loppuraportin sisällöstä vastaa pääosin Timo Saa-
risto. Leena Etu-Seppälä kirjoitti Dehkoa ja sen tyy-
pin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa sekä WCPD:tä 
koskevat luvut. Heikki Oksa laati taloutta kuvaavan 
luvun. Markku Peltonen kirjoitti osia diabetesepi-
demiaa ja diabeteksen ehkäisyä sekä vaikuttavuu-
den arviointia käsittelevistä luvuista. Hän osallistui 
Timo Saariston kanssa tulososan kirjoittamiseen ja 
taulukkojen laatimiseen. Sairaanhoitopiirit toimitti-
vat tiivistelmät hankkeen toteutumisesta alueellaan, 
raportit terveyden edistämisen suunnitelmista sekä 
kukin kaksi esimerkkimallia. Karita Pesonen kirjoit-
ti yhdessä aluekoordinaattoreiden kanssa kuvauksen 
aluekoordinaattorin työstä. Käytettyihin lähteisiin on 
viitattu.  

Tekstiä kommentoivat toimituskunnan lisäksi seuraa-
vat henkilöt: Matti Uusitupa, Marjaana Lahti-Koski, 
Jorma Huttunen, Satu Kiuru, Tiina Larsio, Eeva 
Korpi-Hyövälti, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, 
Enna Bierganns, Tarja Sampo ja Jouko Saramies.

Lämpimät kiitokset hyvin tehdystä työstä 
tässä poikkeuksellisessa suururakassa

Kaikille Dehkon 2D -hankkeeseen osallistuneille 
terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, työterveyshoi-
tajille, terveyskeskuslääkäreille, työterveyslääkä-
reille ja muille mukana olleille terveydenhuollon 
ammattilaisille, joita ilman tätä hanketta ei olisi 
voitu toteuttaa. (*)

Aluekoordinaattoreille: Arja Hyytiä, Karita Pesonen, 
Kaija Korpela, Mervi Lehmusaho ja Auli Pölönen, 
joiden panos oli ratkaisevan tärkeä tämän hankkeen 
onnistumiselle. 

Projektin sihteerille Satu Kiurulle, jonka apu oli 
korvaamaton tämän jättiprojektin hallinnassa.

Muille hankkeen avainhenkilöille

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä:

Rauno Ihalainen, Heikki Oksa, Ossi Auvinen, Jaak-
ko Herrala, Matti Lehto, Ritva Himanka, Elina Ran-
ta, Annariitta Linjama, Anne Valtonen, Anna-Liisa 
Ventola, Katja Sassi-Pyykkö, Liisa Kalttila, Helena 
Ivari,Ulla-Siljamäki-Ojansuu, Seppo Salo, Harri 
Appelroth, Sirpa Kotiranta, Leena Kuusisto, Mar-
jatta Stenius-Kaukonen, Anneli Ermes, Aki Hauki-
lahti, Olli A Mäkinen, Hannele Järvi, Anneli Salmi-
nen, Pirjo Aromaa, Scott Yoder, Taru Poukka, Arja 
Rimpelä, Katri Tamminen, Ulla Mattelmäki, Erkki 
Lehtomäki, Paula Eljaala 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä: 

Jaakko Pihlajamäki, Hannu Puolijoki, Eeva Korpi-
Hyövälti, Terhikki Latvala, Elina Leikkainen, Hilpi 
Linjama, Johanna Niku, Riitta-Liisa Rekiaro, Hilkka 
Pyylampi, Matti Rekiaro, Ahti Honkola 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä: 

Pentti Silvola, Hannu Leskinen, Lauri Nuutinen, 
Aino-Liisa Oukka, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, 
Antero Kesäniemi, Jari Jokelainen, Leea Järvi, Ter-
hi Jokelainen, Jaana Laitinen, Tapani Ebeling, Liisa 
Hiltunen, Tapani Kallanranta†, Markku Alen, Suvi 
Helanen, Lea Määttä, Anni Alatulkkila, Leena Kul-
talahti, Minna Rehula, Maiju Österman 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä:

Timo Kunttu, Jukka Puolakka, Mauno Vanhala, Ju-
ha Saltevo, Ilkka Kunnamo, Marita Poskiparta, Nina 
Peränen, Tapani Kiminkinen, Urho Kujala, Sanna 
Niemi, Eeva-Maija Mäki-Maunus, Kirsti Ahonen, 
Heli Koivisto, Virpi Uski, Marja Uutela, Lea Kallio-
mäki, Arja Häkkinen, Anna Kukka, Tanja Onatsu, 
Eeva Simula
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä: 

Matti Pulkkinen, Jorma Penttinen, Matti Uusitupa, 
Leo Niskanen, Leena Moilanen, Esko Kumpusalo, 
Annikki Sutinen, Markku Laakso, Mirja Pääkkönen, 
Pekka Honkakoski, Laura Rantalainen

Kansanterveyslaitoksessa:

Pekka Puska, Markku Peltonen, Jaakko Tuomilehto, 
Jaana Lindström, Johan Eriksson, Erkki Vartiainen, 
Vladislav Moltchanov

Suomen Sydänliitossa:

Tor Jungman, Marjaana Lahti-Koski, Hannu Van-
hanen

Suomen Apteekkariliitossa:

Reijo Kärkkäinen, Sirpa Peura, Ingrid Wiberg

Suomen Diabetesliitossa:

Leena Etu-Seppälä, Jorma Huttunen, Pirjo Ilanne-
Parikka, Eliina Aro, Enna Bierganns, Jarmo Riihelä, 
Inkeri Humaloja, Sanna Korkee, Maria Aarne, Sari 
Koski, Tarja Sampo, Keiju Telford, Outi Himanen, 
Sinikka Torssonen, Minna Kinnari, Kirsi Heinonen, 
Liisa Heinonen, Mervi Lyytinen, Juha Mattila, Aino 
Myllyluoma, Tiina Tampsi-Jarvala, Päivi Palo, Sari 
Härmä-Rodriguez, Jukka Marttila, Klas Winell

Sosiaali- ja terveysministeriössä:

Tapani Melkas, Maija Perho, Liisa Hyssälä, Paula 
Risikko, Maire Kolimaa

Muualla:

Jouko Saramies, Harri Sintonen, Jarno Viikki, Tiina 
Larsio, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Katriina Kuk-
konen-Harjula, Juha Syrjäläinen, Virginia Mattila, 
Margareta Gustafsson, Robert Hollingsworth, Jutta 
Keisu, Sirpa Tapaninen, Klaus af Ursin, Ulrike Grühl, 
Mark Cross, Heikki Helenius, Niina Tiitto

* Lista hankkeen toimipaikoista liitteenä
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 6. Tausta 

Diabetesepidemia

Lihavuuden ja diabeteksen esiintymisluvut ovat jat-
kaneet kasvuaan useimmissa väestöissä. Tyypin 2 
diabetes, josta ei kolmekymmentä vuotta sitten juuri 
puhuttu, on muodostumassa lisäsairauksineen erääk-
si vakavimmista ja kalleimmista eri maiden väestöjä 
uhkaavista sairauksista. Taudin suurimmat esiinty-
vyysluvut ovat Aasiassa ja erityisesti Intiassa, jossa 
diabeteksen prevalenssi on nyt 18 %, kun se kolme 
vuosikymmentä sitten oli vain 2 %. (Mohaan 2008). 

Suomi jää vielä näistä luvuista, mutta diabetesta 
sairastavien lukumäärä kasvaa myös meillä (Reuna-
nen ym. 2008). Osasyinä tyypin 2 diabeteksen yleis-
tymiseen ovat väestön ikääntymisen ohella ylipainon 
ja lihavuuden lisääntyminen. Tämän kehityksen taus-
talla ovat todennäköisesti ruokatottumusten muutok-
set sekä työ- ja arkiliikunnan väheneminen (Männis-
tö ym. 2004). Arvioitu elinikäinen diabetesriski on 
Yhdysvalloista äskettäin julkaistun tutkimuksen mu-
kaan miehillä 32,8 % ja naisilla 38,5 % (Narayan ym. 
2003).  Diagnosoitujen diabetesta sairastavien lisäksi 
väestössä on oireettomia henkilöitä, joilla diabeteksen 
kliinisen diagnoosin kriteerit täyttyvät. Väestötutki-
musten mukaan diagnosoimattomien diabetesta sai-
rastavien lukumäärä aikuisväestössä on vähintään yh-
tä suuri kuin jo diagnosoitujen diabetesta sairastavien 
(Peltonen ym. 2006, Ylihärsilä ym. 2005). Erityisen 
huolestuttavaa on tyypin 2 diabeteksen yleistyminen 
myös nuorten aikuisten keskuudessa (Lammi ym. 
2007). Viimeisten arvioiden mukaan diabeetikoiden 
kokonaislukumäärä Suomessa ylittää jo puoli miljoo-
naa (Puska ym. 2008, Reunanen ym. 2008).

Diabeteksen aiheuttama toimintakyvyn heikke-
neminen, vammautuminen ja elämänlaadun lasku 
tulevat lisääntymään väestössä merkittävästi tulevi-
na vuosina, ellei diabetesepidemiaa saada hallintaan. 
Kasvavat diabeteksen ja sen liitännäissairauksien 
luvut tulevat merkitsemään suuria haasteita tervey-
denhuollolle ja mittavia lisäkustannuksia koko yh-
teiskunnalle (Kangas 2002). 

Diabeteksen ehkäisy 

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät tunnetaan varsin 
hyvin. Näiden pohjalta toteutettu suomalainen Dia-

beteksen ehkäisytutkimus, DPS, oli ensimmäinen yk-
silötasolla satunnaistettu tutkimus, jossa osoitettiin, 
että pienten, pysyvien elämäntapamuutosten avulla 
voidaan vähentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus 
alle puoleen henkilöillä, joilla oli heikentynyt glu-
koosinsieto (Tuomilehto ym. 2001, Lindström ym. 
2003). Tutkimuksen tulokset on sittemmin vahvis-
tettu monissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Know-
ler ym. 2002, Kosaka ym. 2005, Ramachandran ym. 
2006). Elämäntapamuutosten vaikutus säilyy myös 
varsinaisen interventiojakson jälkeisellä seuranta-
ajalla (Lindström ym. 2006).

Myös eräiden diabeteksen hoidossa käytettävien 
lääkkeiden on todettu ehkäisevän tyypin 2 diabetesta. 
Lääkkeiden tuottama hyöty diabeteksen ehkäisyssä 
katoaa kuitenkin nopeasti lääkityksen loppumisen 
jälkeen (The Diabetes Prevention Program Research 
Group 2003, 2005). Suomalaista lihavuusepidemiaa 
ei voi myöskään hoitaa pelkästään lisäämällä laihdu-
tusleikkauksia (Sane 2008).

DPS:n tulosten julkaisun jälkeen alettiin Suo-
messa pohtia sitä, miten tieteellisistä tutkimuksista 
kertynyttä tietoa voitaisiin hyödyntää terveydenhuol-
lon arkipäivässä ja voitaisiinko diabetesta ehkäistä 
myös tutkimusten ulkopuolella käytännön elävässä 
elämässä.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämisohjelma DEHKO 2000–2010 ja 
sen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma

Helsingissä vuonna 1997 järjestetty IDF:n 16. maail-
manlaajuinen diabeteskongressi oli suurin Suomessa 
koskaan järjestetty tieteellinen kokous, merkittävä 
tunnustus Suomen diabetestutkimuksen tasolle ja 
vaikuttava näyttö Suomen Diabetesliiton kyvystä 
organisoida suuri kansainvälinen kokous. Liitto sai 
kokousjärjestelyjen myötä paitsi hyvän kotimaisen ja 
kansainvälisen asiantuntijaverkoston, myös ainutlaa-
tuisen kokemuksen ja tietotaidon organisoida vaati-
via projekteja. 

Onnistuneen maailmankongressin jälkeen Dia-
betesliitto päätti panostaa oman maamme diabetek-
sen hoidon kehittämiseen. Suurimpina ongelmina 
liiton kokoama asiantuntijaraati piti tyypin 2 dia-
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beteksen voimakasta lisääntymistä, diabeetikkojen 
huonoa hoitotasapainoa ja hoitoon liittyviä haasteita 
sekä diabeteksen lisäsairauksien varhaisen toteamisen 
puutteita. Liitto käynnisti kokonaisvaltaisen kansal-
lisen diabetesohjelman valmistelun. Ohjelman laati-
miseen osallistui noin 100 diabetestutkijaa, kliinik-
koa, hoitohenkilökunnan edustajaa ja diabeetikkoa, 
jotka työskentelivät kahdeksassa asiantuntijaryhmäs-
sä. Hoito-organisaatioon, hoidon laatuun, seuranta-
järjestelmään sekä hoidonohjaukseen ja omahoidon 
tukemiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet koskevat 
ohjelmassa sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikkoja. 
Ohjelman painopisteeksi asetettiin tyypin 2 diabe-
teksen ja diabetekseen liittyvien lisäsairauksien eh-
käisy ja hoito. 

Koska DPS-tutkimuksen päätutkijat professo-
ri Jaakko Tuomilehto ja professori Matti Uusitupa 
kuuluivat Dehkon valmistelusta vastanneeseen koor-
dinaatioryhmään, tyypin 2 diabeteksen ehkäisy oli 
mukana alusta lähtien. Ensimmäinen nimiehdotus 
ohjelmalle oli Diabeteksen hoidon kehittämisohjel-
ma, mutta se muutettiin pian Diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämisohjelmaksi. Nimen lyhenne 
Dehko on iskostunut hyvin vuosien mittaan sekä 
terveydenhuollon päättäjien ja toteuttajien mieliin.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisoh-
jelma (DEHKO 2000–2010) hyväksyttiin Suomen 
kansalliseksi diabetesohjelmaksi konsensuskokouk-
sessa 19.–20.1.2000 Helsingin yliopiston juhlasalis-

sa. Konsensuskokousta edelsi laaja lausuntokierros ja 
avaintahoille järjestetty kuulemistilaisuus. Dehko-
ohjelma sisältää 13 tavoitetta, joiden toteuttamiseksi 
esitetään 25 toimenpide-esitystä. Niistä 10 valittiin 
avaintoimenpiteiksi. Ohjelman toteutumista on arvi-
oitu säännöllisesti ulkopuolisten arvioitsijoiden avul-
la sekä Dehkon vuotuisissa toimijasymposiumeissa ja 
kolmen vuoden välein järjestetyillä Dehko-päivillä. 
Diabetesliitto on vastannut ohjelman koordinoinnis-
ta sekä valmistelussa että toteutuksessa. Lisäksi liitto 
toteuttaa eri asiantuntijoiden avulla Dehkon valta-
kunnalliset kehittämishankkeet ja vastaa julkaisutoi-
minnasta, viestinnästä, arvioinnista ja rahoituksesta. 
Dehkon tärkeimpinä yhteistyötahoina terveyden-
huollon lisäksi ovat alusta lähtien olleet sosiaali- ja 
terveysministeriö, Stakes ja Kansanterveyslaitos, ter-
veydenhuollon ammattijärjestöt, ammattikorkeakou-
lut, Sydänliitto (Sydänohjelma) ja Apteekkariliitto 
(Apteekkien Diabetesohjelma).

Dehkon päärahoittajana on vuodesta 1999 lähti-
en ollut Raha-automaattiyhdistys, ja muina rahoitta-
jina ovat olleet diabeteksen hoitoon liittyvät yritykset, 
elintarviketeollisuuden yritykset ja vakuutusyhtiöt. 
Dehkolla on ohjaus- ja seurantaryhmä, jonka pu-
heenjohtajana on alusta lähtien toiminut professori 
Matti Uusitupa.

Yksi Dehko-ohjelman valmisteluryhmistä oli 
professori Jaakko Tuomilehdon johdolla toiminut 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyryhmä. Sen esitysten 

Kuva 1. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma Dehkon osa-alueet.
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pohjalta laadittiin Dehko-ohjelman tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisy -osio. Ehkäisyn painoarvoa kuvaa 
hyvin sen nostaminen Dehkon ensimmäiseksi avain-
toimenpiteeksi seuraavasti: Tyypin 2 diabeteksen eh-
käisy nimetään yhdeksi Suomen terveyspoliittiseksi 
tavoitteeksi WHO:n Terveyttä kaikille 21. vuosisa-
dalla -ohjelmaan. Ehkäisyohjelmalle laaditaan valta-
kunnallinen kokonaissuunnitelma ja sille osoitetaan 
tarvittava rahoitus. Ehkäisyn käynnistämiseksi järjes-
tetään laaja tiedotuskampanja. (Suomen Diabetesliit-
to 2000).

Tätä avaintoimenpidettä lähdettiin toteuttamaan 
siten, että Diabetesliiton toimitusjohtaja Jorma Hut-
tunen ja Dehkon pääsihteeri Leena Etu-Seppälä jär-
jestivät korkean tason virkamiestapaamisen sosiaali- 
ja terveysministeriöön alkusyksystä 2000. Tapaami-
sessa johtaja Tapani Melkakselle ja osastopäällikkö 
Kimmo Lepon sijaisena toimineelle professori Jussi 
Huttuselle esiteltiin Dehko-ohjelma. Neuvottelun 
päätarkoitus oli saada sosiaali- ja terveysministeriö 
ottamaan vastuulleen Dehkon 1. avaintoimenpiteessä 
mainitun tyypin 2 ehkäisyohjelman laatiminen ja to-
teuttaminen, koska Diabetesliitto katsoi sitoutuneen-
sa kansanterveysjärjestönä itse Dehkon valmistelus-
sa ja koordinoinnissa jo poikkeuksellisen mittavaan 
hankkeeseen. Lisäksi liitto katsoi, että kansansaira-
uksien ehkäisy on koko yhteiskunnan tehtävä, ei yk-
sittäisen järjestön eikä yksistään kolmannen sektorin. 
Neuvottelussa kuitenkin sovittiin, että Diabetesliitto 
valmistelee asiantuntijoidensa kanssa tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisyohjelman, minkä jälkeen ministeriö 
esittää rahoituskanavia ohjelman toteuttamiselle.

Dehko-ohjelman koolle kutsuma diabetes-, liha-
vuus-, ravitsemus-, liikunta- ja viestintäasiantuntijoi-
den ryhmä valmisteli Jaakko Tuomilehdon ja Leena 
Etu-Seppälän johdolla Tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelman vuosina 2001–2002. Ohjelmassa ehkäi-
sy perustuu kolmeen strategiaan: väestöstrategiaan, 
korkean riskin strategiaan ja varhaisen diagnoosin ja 
hoidon strategiaan (kuva 1).

Korkean riskin strategia sovellettiin DPS-tut-
kimusmallista ja varhaisen diagnoosin strategiaan 
kehitettiin ns. tehostetun elintapahoidon toteutta-
mismalli. Väestöstrategiaa varten kartoitettiin kaik-
ki terveyden edistämiseen liittyneet, menossa olleet 
viranomaisten ja järjestöjen hankkeet, jotta syntyi 
kokonaiskuva terveyden edistämisen tilanteesta 
Suomessa. Varsinaisten strategioiden esittelyn lisäksi 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma -kirja sisältää 
Tieteellinen näyttö ohjelman tukena -osion, organi-
satoriset tavoitteet ja tulostavoitteet sekä 12 avain-
toimenpidettä. Väestöstrategian pohjaksi ohjelma-

kirjan lopussa on kappaleet: Yhteiskunnan valmiudet 
kansansairauksien ehkäisyyn 2000-luvulla Suomessa, 
Sosiaali- ja terveyspolitiikka selkärankana väestöst-
rategian toteuttamisessa sekä Taustatietoa ja työvä-
lineitä ohjelman toteuttamiseen. Tyypin 2 diabetes 
ehkäisyohjelma 2003–2010 -kirja valmistui vuonna 
2003 (Suomen Diabetesliitto 2003), samoin kuin 
englanninkielinen käännös (Suomen Diabetesliitto 
2003). Ruotsinkielinen käännös valmistui seuraavana 
vuonna (Suomen Diabetesliitto 2004).

Toimeenpanohankkeen käynnistysvaihe

Samanaikaisesti kun Tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelmaa valmisteltiin, Diabetesliiton delegaatio 
palasi keväällä 2002 Jaakko Tuomilehdolla täyden-
nettynä sosiaali- ja terveysministeriöön. Ehkäisyoh-
jelman lisäksi ministeriön virkamiehille esiteltiin 
alustava ajatus ehkäisyohjelman pilotoinnista 3–5 
sairaanhoitopiirissä. Ministeriön edustajat kehottivat 
mukaan tulevia sairaanhoitopiirejä anomaan rahoi-
tusta vuoden 2003 alussa käynnistyvästä ministeriön 
Kansallisesta terveyshankkeesta (2003–2007), jonka 
tehtävänä oli tukea erilaisia terveydenhuollon projek-
teja. Hakualueluettelossa oli mainittu myös kansan-
sairauksien ehkäisy.

Neuvottelun perusteella Diabetesliitto tarjosi eh-
käisypilottiin osallistumismahdollisuutta kaikille sai-
raanhoitopiireille, mutta edellytti 100 000 euron vuo-
sittaista omavastuuta sairaanhoitopiiriä kohti.  Liitto 
jätti omalta osaltaan Raha-automaattiyhdistykselle 
anomuksen valtakunnallisen koordinaattorin ja neljän 
aluekoordinaattorin palkkaamisesta uuteen, viideksi 
vuodeksi suunniteltuun hankkeeseen. Kansalliselle 
terveyshankkeelle osoitetut hakupaperit valmisteltiin 
yhteistyössä hankkeeseen mukaan ilmoittautuneiden 
Pirkanmaan (PSHP), Etelä-Pohjanmaan (EPSHP), 
Keski-Suomen (KSSHP) ja Pohjois-Pohjanmaan 
(PPSHP) sairaanhoitopiirien edustajien kanssa Dia-
beteskeskuksessa syksyllä 2002 järjestetyssä kokouk-
sessa. Lopullisen valmistelutyön tekivät Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin ja Diabetesliiton avainhenkilöt 
yhdessä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toimi viralli-
sesti anomuksen jättäjänä ja hankkeen vastuutahona 
ensimmäisestä anomisesta hankkeen päättymiseen 
saakka.

Raha-automaattiyhdistyksen myönteinen päätös 
koordinaattoreiden palkkaamiseksi tuli jo joulukuus-
sa 2002. Varsinainen hankepäätös tuli ministeriöstä 
vasta maaliskuussa, joten Diabetesliitto ja sairaan-
hoitopiirit eivät voineet ryhtyä henkilökunnan rek-



LOPPURAPORTTI     20    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

rytointiin ennen maaliskuuta 2003. Valtakunnallisen 
koordinaattorin palkkaaminen hankkeeseen oli kii-
reellisin asia. Avoin haku ei tuottanut tulosta, jolloin 
tehtävään kutsuttiin ylilääkäri Timo Saaristo, joka oli 
aloittanut tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät 
toimenpiteet ehkäisyohjelman korkean riskin mallia 
soveltaen Tampereen aikuisväestön ikäluokittaisissa 
terveystarkastuksissa vuoden 2003 alussa. Valtakun-
nallinen koordinaattori aloitti työnsä elokuussa 2003 
toimipaikaksi valitussa Diabeteskeskuksessa Tampe-
reella.

Kun sosiaali- ja terveysministeriön hankepää-
tös maaliskuussa 2003 tuli, ja RAY:n avustuspäätös 
oli ollut voimassa jo vuoden alusta lähtien, Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirille annettiin lupa ryhtyä rekrytoi-
maan aluekoordinaattoreitaan kevään aikana, vaik-
ka valtakunnallisen koordinaattorin haku oli vielä 
meneillään. Koordinaattoreiden valinnassa tavoitel-
tiin moniammatillisuutta. Etelä-Pohjanmaalle pal-
kattiin huhtikuussa fysioterapeutti Arja Hyytiä ja 
Keski-Suomeen toukokuussa terveydenhoitaja Kaija 
Korpela pohjustamaan tulossa olevaa hanketta. Kol-
mannen, elokuussa työnsä aloittaneen Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin aluekoordinaattorin, ravitsemus-
terapeutti Auli Pölösen, valintaan osallistui jo vasta-
valittu valtakunnallinen koordinaattorikin. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluekoordinaattori, 
ravitsemusterapeutti Karita Pesonen, pääsi aloitta-
maan työn vasta helmikuussa 2004.

Huomionarvioista Dehkon Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmassa on se, että kun itse ohjelmakirja 
valmistui maaliskuussa 2003, toimeenpanohankkeella 
oli jo pilotointiraamit (silloin neljä sairaanhoitopiiriä) 
koossa. Myös rahoitus oli valmiina sekä itse hankkeel-
le että hankkeen valtakunnalliselle koordinaattorille 
ja alueellisille koordinaattoreille. Valtakunnallisen 
koordinaattorin rekrytoinnin viivästyminen pitkit-
ti hankkeen todellista liikkeellelähtöä. Yhteistyöstä 
mukana olevien sairaanhoitopiirien kanssa ja jo pal-
kattujen aluekoordinaattoreiden alustavasta pereh-
dytyksestä vastasi Diabetesliitossa Dehko-ohjelman 
pääsihteeri.

 Pilottihankkeen suunnitteluun osallistui keskeisiä 
diabetesasiantuntijoita mainitusta neljästä sairaanhoi-
topiiristä ja muualta Suomesta. Tampereella järjestet-

tiin joulukuusta 2002 elokuuhun 2003 neljä kokousta, 
joista viimeisessä alkavan hankkeen rahoitus ja pal-
katut koordinaattorit olivat jo pääosin selvillä. Myös 
alustava pilottisuunnitelma oli kirjoitettu. 

Viidennen sairaanhoitopiirin eli Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiirin (PSSHP) osallistumisesta tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohank-
keeseen keskusteltiin jo loppuvuodesta 2003, mutta 
piiri tuli mukaan vasta vuoden 2005 alussa. Samalla 
hankkeeseen palkattiin viides aluekoordinaattori, ra-
vitsemusterapeutti Mervi Lehmusaho. 

Toimeenpanohankkeen 
projektisuunnitelman kirjoittaminen

Valtakunnallisen koordinaattorin ensimmäinen ja 
kiireellisin tehtävä oli laatia projektisuunnitelma ja 
rakentaa organisaatio. Aikaisempi yleissuunnittelua 
ja rahoitusta varten tehty pilottisuunnitelma ei tullut 
sellaisenaan kyseeseen käytännön toimeenpanohank-
keen työohjeena. 

Aluksi oli selvitettävä, mitkä sairaanhoitopiirien 
toimipaikat olivat lähdössä mukaan, miten tiedonke-
ruu järjestettäisiin, missä ja millä menetelmällä tarvit-
tavat verensokerin mittaukset ja sokerirasituskokeet 
tehtäisiin, miten toimijoiden koulutus järjestettäisiin 
ja miten suurentuneessa diabetekseen sairastumisvaa-
rassa olevien ohjaus tapahtuisi.

Toimeenpanohankkeen suunnittelupalavereja pi-
dettiin syyskuussa 2003 IDF:n 18. maailmankoko-
uksen yhteydessä Pariisissa ja Oulunkaaren kuntien 
suunnittelupäivillä Rokualla. Projektisuunnitelmaan 
kirjoitettavat pääperiaatteet hahmoteltiin yhden 
syyskuisen viikonvaihteen aikana (19.–20.9.2003) 
Helsingissä työpajassa, johon osallistuivat professori 
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, ylilääkäri Mauno 
Vanhala, ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka, ravitse-
mussuunnittelija Eliina Haapa, terveydenhoitaja 
Hannele Järvi, terveyskeskuslääkäri Ilkka Kunna-
mo, Dehko-sihteeri Satu Kiuru ja valtakunnallinen 
koordinaattori Timo Saaristo.  Projektisuunnitelma 
kirjoitettiin näiden suunnittelukokousten perusteella 
loppusyksyllä 2003, ja kirja julkaistiin tammikuussa 
2004 (Suomen Diabetesliitto 2004).
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 7. Tavoitteet

Dehkon 2D -hanke (D2D) oli Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmassa mainittu toimeenpanohanke nel-
jässä ja myöhemmin viidessä sairaanhoitopiirissä eh-
käisyohjelman liikkeelle saamiseksi ja vaikuttavuuden 
mittaamiseksi (Suomen Diabetesliitto 2004). Hank-
keen avulla pyrittiin tuottamaan tietoa, joka tukisi 
ehkäisyohjelman toteuttamista koko maassa. 

Hankkeen tavoitteiksi asetettiin projektisuunni-
telmassa mainitut tavoitteet (Suomen Diabetesliitto 
2004) ja Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmassa 
mainitut konkreettiset tavoitteet (Suomen Diabetes-
liitto 2003). 

Projektisuunnitelman mukaiset tavoitteet 

Projektisuunnitelmassa toimeenpanohankkeelle ase-
tettiin viisi tavoitetta, jotka valittiin siten, että niiden 
toteutumisen arviointi oli mahdollista tieteellisin 
menetelmin (taulukko 1). 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
mukaiset tavoitteet

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mukaiset 
konkreettiset tavoitteet liittyivät palvelujärjestelmän 

kehittämiseen, terveyden edistämiseen ja kliinisiin 
tavoitteisiin.

Palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvät   
tavoitteet olivat:

Tuoda perusterveydenhuollon ja työterveys-1. 
huollon toimintaan uusi ehkäisevä toimintatapa 
suunnattuna erityisesti tyypin 2 diabetekseen, 
jolloin samalla ehkäistään myös muita suuria 
kansansairauksia.
Luoda alueellisia ja paikallisia toimintamalleja 2. 
ja -ohjelmia tyypin 2 diabeteksen ja siihen liit-
tyvien sydän- ja verisuonisairauksien, silmän-
pohjamuutosten, munuaisvaurioiden ja jalkaon-
gelmien ehkäisemiseksi.
Kouluttaa terveydenhuoltohenkilöstöä ehkäi-3. 
sevän toiminnan perusteisiin, tiimityöhön ja 
yhteistyöhön muiden terveyden edistämisen 
toimijoiden kanssa.
Kehittää koko terveydenhuollossa käyttöön 4. 
otettavia ehkäiseviä työmuotoja, mm. malli 
elintapahoidosta ja -ohjauksesta.
Edistää tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmassa 5. 
esitettyjen työmuotojen leviämistä koko maan 
terveydenhuollossa.

Taulukko 1. Projektisuunnitelman mukaiset toimeenpanohankkeen tavoitteet.

Vähentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta neljänneksellä sekä vähentää diabetekseen läheisesti 1. 
liittyvien sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden vallitsevuutta merkittävästi henkilöillä, joilla 
diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riski on korkea; hankkeen käynnistämät ehkäisytoimet 
toteutetaan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon normaalin toiminnan osana.

Tunnistaa tyypin 2 diabetes oireettomassa varhaisvaiheessa niiltä henkilöiltä, joilla diabeteksen ja 2. 
sydän- ja verisuonisairauksien riski on korkea.

Kehittää uusia ja tukea jo käytössä olevia tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien 3. 
ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimintamalleja ja -käytäntöjä perusterveydenhuollossa.

Arvioida tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja sitä varten kehitettyjen toimintamallien toteutettavuutta, 4. 
vaikutuksia ja kustannuksia.

Lisätä väestön tietoisuutta tyypin 2 diabeteksesta ja sen vaaratekijöistä sekä tukea tyypin 2   5. 
diabeteksen ehkäisyohjelman väestöstrategian toteutumista.
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Terveyden edistämiseen liittyvät tavoitteet olivat:

Osoittaa että kohdennettu ehkäisevä toiminta 6. 
vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen, 
sen alkamisikään ja väestön yleiseen terveyden-
tilaan.
Kehittää väestötason terveyden edistämisen 7. 
lisäksi tarvittavaa tautikohtaista lähestymistapaa 
tyypin 2 diabeteksessa (korkean riskin strategia, 
varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia).
Parantaa alueellisesti ja sosiaalisesti väestön 8. 
tasa-arvoa terveyden suhteen.
Osoittaa ehkäisevän toiminnan kustannusvai-9. 
kuttavuus.

Kliiniset tavoitteet olivat:

Todeta korkeassa diabetesriskissä olevat henki-10. 
löt väestössä.
Diagnosoida sairaudestaan tietämättömät tyy-11. 
pin 2 diabetesta sairastavat aiempaa varhaisem-
min.

Saattaa diagnosoidut tyypin 2 diabeetikot nope-12. 
asti tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin.
Vähentää tyypin 2 diabeteksen lisäsairauksien 13. 
esiintyvyyttä ja hoitotarvetta.

Käytännössä Dehkon 2D -hankkeen tavoitteena oli 
jalkauttaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisy osaksi pe-
rusterveydenhuollon ja työterveyshuollon normaalia 
toimintaa ja kehittää menetelmiä projektisuunnitel-
man tavoitteiden ja ehkäisyohjelman konkreettisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  Koko hanke oli tarkoi-
tus toteuttaa osana perusterveydenhuollon terveys-
keskusten ja työterveyshuollon normaalia toimintaa 
ilman merkittäviä lisäresursseja.

Ehkäisyohjelman kaikki kolme strategiaa olivat 
D2D:ssa mukana, mutta käytännössä hanke keskit-
tyi korkean riskin ja varhaisen diagnoosin ja hoidon 
strategioihin (kuvat 1-2). Väestöstrategiaa kuljetet-
tiin koko ajan taustalla mukana.

Kuva 2. Dehkon 2D -hankkeessa käytettyjen strategioiden kohdistuminen tyypin 2 diabeteksen kehityskaaren   
eri vaiheisiin.
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8. Toimintaympäristö

Sairaanhoitopiirit ja niiden väestö

Dehkon 2D -hankkeen viiden sairaanhoitopiirin alu-
eella asui 1,5 miljoonaa ihmistä eli  29 % Suomen 
väestöstä (kuva 3 ja taulukko 2). 

Hankkeen viisi sairaanhoitopiiriä erosivat toi-
sistaan väkiluvultaan, maantieteelliseltä kooltaan ja 
monilta ominaisuuksiltaan. Kolmen sairaanhoito-
piirin alueella on yliopisto (Tampereella, Kuopiossa 
ja Oulussa). Pirkanmaan sairaanhoitopiirin väkiluku 
on suurin (lähes 500 000 asukasta). Melkein puolet 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin väestöstä asuu Tam-
pereen kaupungissa. Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri on pienin, väestömäärältään alle puolet 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Keski-Suomen ja 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit ovat samankokoiset, 
ja kummankin väestömäärä on vain vähän suurempi 
kuin koko Tampereen asukasluku. Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirille on tunnusomaista suuri 
maantieteellinen alue (12 % Suomen pinta-alasta) 
pitkine etäisyyksineen ja harva asutus, vain 10 asu-
kasta neliökilometrillä. 
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KUVA 3. Dehkon 2D -hankkeessa mukana olleet 
sairaanhoitopiirit.

TAULUKKO 2. Dehkon 2D -hankkeessa mukana olleet sairaanhoitopiirit ja niiden väkiluku hankkeen    
toimintavuosina 2003–2007. 

Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, EPSHP 194 408 194 589 194 370 194 192 194 463

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP 375 760 378 679 381 724 384 280 386 972

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PSHP 456 898 461 063 465 154 470 067 474 526

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, KSSHP 267 816 268 885 269 575 269 636 270 701

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, PSSHP * 250 064 249 498 248 872

Yhteensä 1 294 882 1 303 216 1 560 887 1 567 673 1 575 534

*mukana  hankkeessa vuodesta 2005 lähtien                 Lähde: Tilastokeskus 2008

Pohjois-Pohjanmaan
 sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan
 sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen
 sairaanhoitopiiriPirkanmaan

 sairaanhoitopiiri

Pohjois Savon
 sairaanhoitopiiri
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Diabeteksen esiintyminen hankealueella 
ja muualla Suomessa 

Lääkehoitoisen diabeteksen esiintyvyys ja alkaneiden 
diabeteslääkkeiden erityiskorvauksen määrät ovat 
Kansaneläkelaitoksen erityiskorvausoikeusrekisterin 
perusteella kasvaneet viime vuosina koko ajan sekä 
miehillä että naisilla. Ne ovat suuremmat D2D-han-
kealueilla kuin muualla (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Miesten ja naisten lääkehoitoisen diabeteksen esiintyvyys D2D -hankealueilla ja muualla Suomessa vuosina 
1991–2007. Kaikki ikäryhmät. Vakioitu Suomen vuoden 2007 väestön ikäjakaumaan. Lähde: Kansaneläkelaitos 2008.

Miehet Naiset

D2D Muu Suomi D2D Muu Suomi

Vuosi Väestö % Väestö % Väestö % Väestö %

1991 734 179 2,66 1 708 826 2,47 763 450 2,58 1 822 570 2,17

1992 738 168 2,79 1 719 911 2,59 766 840 2,61 1 831 516 2,21

1993 741 068 2,90 1 729 462 2,71 768 742 2,67 1 839 229 2,26

1994 743 372 2,88 1 735 195 2,69 770 284 2,60 1 843 299 2,19

1995 746 393 2,89 1 746 052 2,68 772 860 2,55 1 852 749 2,16

1996 748 843 2,93 1 752 848 2,74 774 224 2,55 1 858 181 2,17

1997 750 530 3,04 1 760 055 2,81 774 891 2,57 1 864 224 2,19

1998 751 392 3,10 1 766 455 2,87 775 337 2,60 1 869 234 2,21

1999 752 968 3,18 1 772 040 2,96 775 889 2,63 1 873 452 2,24

2000 755 425 3,32 1 776 322 3,07 776 854 2,68 1 876 379 2,30

2001 758 389 3,45 1 782 055 3,19 779 341 2,75 1 879 656 2,35

2002 761 446 3,61 1 786 858 3,31 780 667 2,83 1 882 771 2,43

2003 764 495 3,74 1 788 940 3,43 783 280 2,88 1 885 361 2,47

2004 768 290 3,95 1 793 839 3,61 786 307 3,01 1 888 252 2,58

2005 771 569 4,12 1 800 775 3,77 789 671 3,13 1 893 574 2,68

2006 775 356 4,22 1 808 300 3,87 792 528 3,17 1 900 540 2,73

2007 779 731 4,34 1 816 966 3,97 795 939 3,23 1 907 692 2,79

Hankkeen sairaanhoitopiireistä sekä lääkehoitoi-
sen diabeteksen esiintyvyys että alkaneiden erityis-
korvauksien määrä ovat suurimmat Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirissä (Kansaneläkelaitos 2008). 
Alueittainen erityiskorvauksien määrä ei kuitenkaan 
välttämättä kerro mitään alueen sairastavuudesta, sillä 
määrä voi olla korkea tehokkaan ja aktiivisen väestön 
seulonnan johdosta.
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9. Organisointi

Organisointi valtakunnan tasolla

Johtoryhmä 

Johtoryhmän tehtävät määriteltiin projektisuunni-
telmassa ja kokoonpano pääsopimuksessa (liite 3). 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Jaakko 
Pihlajamäki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä 
ja varapuheenjohtajana professori Matti Uusitupa 
Kuopion yliopistosta. Kaikilla hankkeen pääosapuo-
lilla oli edustajansa johtoryhmässä. 

Johtoryhmä oli erittäin sitoutunut ja se toimi 
aktiivisesti koko varsinaisen hankeajan sekä jatko-
hankkeen aikana. Johtoryhmä piti hankkeen aikana 
20 kokousta, joista yhden yhteisen D2D- arvioin-
ti- ja tutkimusryhmän kanssa. Kokouksiin osallistui 
tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Johtoryhmä 
piti yhden valtakunnallisen tiedotustilaisuuden, ja 
yksittäiset jäsenet osallistuivat erilaisiin viestintäta-
pahtumiin tiedotusvälineissä.

 

Seurantaryhmä  

Seurantaryhmä oli sosiaali- ja terveysministeriössä 
toimiva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli seurata 
Dehkon 2D -hankkeen etenemistä laajalla perspek-
tiivillä. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi joh-
taja Tapani Melkas sosiaali- ja terveysministeriöstä ja 
varapuheenjohtajana professori Matti Uusitupa Kuo-
pion yliopistosta. Seurantaryhmän jäsenet kutsuttiin 
edustuksellisuusperiaatteella organisaatioista, joiden 
katsottiin olevan keskeisiä käynnistettäessä diabe-
teksen ehkäisyn eri strategioita terveydenhuollossa ja 
sen ulkopuolella (liite 1). Seurantaryhmä muodosti 
osan D2D:lle tärkeää asiantuntijaverkostoa ja tarjosi 
kanavan keskeisen rahoittajan, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön suuntaan. Seurantaryhmä kokoontui ker-
ran vuodessa tekemään yleisiä linjanvetoja ja arvioita 
D2D:n toiminnasta. Ryhmä seurasi hankkeen etene-
mistä muun muassa johtoryhmän kokouspöytäkirjo-
jen perusteella. 

D2D- arviointi- ja tutkimusryhmä 

Arviointi- ja tutkimusryhmän tehtävänä oli pitää 
huolta siitä, että Kansanterveyslaitos sai tarpeelliset 
tiedot hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä 

koordinoida ja tukea hankkeeseen liittyviä tieteellisiä 
tutkimuksia. Ryhmän puheenjohtajana toimi pro-
fessori Jaakko Tuomilehto Kansanterveyslaitoksesta 
(myöhemmin Helsingin yliopistosta). Ryhmän jäse-
niksi kutsuttiin joukko tunnettuja diabetestutkimuk-
sen asiantuntijoita (liite 1). 

D2D-seurantahankkeelle nimettiin vuosiksi 
2009–2010 oma arviointi- ja tutkimusryhmä, joka 
aloitti toimintansa lokakuussa 2008. Samalla aikai-
semman D2D- arviointi- ja tutkimusryhmän toi-
minta päättyi. Uuden ryhmän puheenjohtajana toimi 
professori Matti Uusitupa Kuopion yliopistosta. Jo-
kaisella sopijaosapuolella on oma edustajansa uudessa 
arviointi- ja tutkimusryhmässä (liite 1).

D2D tiedonhallintaryhmä 

Tiedonhallintaryhmän tehtävänä oli tiedonkeruun val-
misteleminen. Ryhmän puheenjohtajana toimi valta-
kunnallinen koordinaattori Timo Saaristo. Tiedonhal-
lintaryhmän jäseniksi kutsuttiin tutkimuksen, tilasto-
tieteen, ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan ja tietojärjes-
telmien asiantuntijoita (liite 1). Tiedonhallintaryhmän 
toiminta painottui hankkeen alkupuolelle, jolloin suun-
niteltiin hankkeen tiedonkeruujärjestelmää. Ryhmä 
piti neljä kokousta ja tämän lisäksi yhden kokouksen 
yhdessä koulutus- ja interventioryhmän kanssa.

D2D koulutus- ja interventioryhmä 

Koulutus- ja interventiotyöryhmän tehtävänä oli 
toimijoiden koulutuksen ja tarvittavan koulutusai-
neiston suunnittelu. Ryhmän puheenjohtajana toimi 
professori Marita Poskiparta Jyväskylän yliopistosta. 
Jäsenet olivat diabeteksen ja koulutuksen asiantunti-
joita (liite 1).  Ryhmän toiminta painottui hankkeen 
alkuvaiheeseen. Koulutus- ja interventiotyöryhmä 
piti viisi kokousta, joista yksi oli yhteinen D2D tie-
donhallintaryhmän kanssa. Kokouksissa pohdittiin 
sekä valtakunnan tasolla että sairaanhoitopiireissä 
järjestettävää koulutusta ja niissä tarvittavaa koulu-
tusaineistoa. 

Valtakunnallinen koordinaattori 

Valtakunnallisen koordinaattorin ylilääkäri Timo 
Saariston tehtävät määriteltiin projektisuunnitelmas-
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sa (Diabetesliitto 2004). Valtakunnallinen koordi-
naattori toimi johtoryhmän ja seurantaryhmän esit-
telijänä ja valmisteli hankkeen muissa työryhmissä 
käsiteltävät asiat yhdessä puheenjohtajien ja sihtee-
rin kanssa. Valtakunnallinen koordinaattori raportoi 
hankkeen etenemisestä kaikille sopijaosapuolille ja 
osallistui valtakunnalliseen ja alueelliseen viestintään. 
Valtakunnallinen koordinaattori, valtakunnallinen 
hankevastaava ja sairaanhoitopiirien hankevastaavat 
toimivat läheisessä yhteistyössä. Valtakunnallinen 
koordinaattori oli hankkeen kaikkien työryhmien jä-
sen. Hän kirjoitti projektisuunnitelman, vuosittaiset 
avustushakemukset Raha-automaattiyhdistykselle, 
sosiaali- ja terveysministeriölle ja Terveyden edis-
tämisen keskukselle sekä raportoi näille hankkeen 
etenemisestä vuosittain. Valtakunnallinen koor-
dinaattori osallistui toimijoiden koulutukseen ja 
hankkeeseen liittyvien tapahtumien suunnitteluun 
ja järjestämiseen sekä kansainväliseen toimintaan. 
Työtehtäviin kuului myös aluekoordinaattoreiden 
esimiehenä toimiminen. 

Valtakunnallinen koordinaattori toimi periaat-
teessa projektipäällikön tapaan. Hankkeessa oli usei-
ta sopijaosapuolia ja monta rahoituslähdettä. Lisäksi 
sairaanhoitopiirit toimivat varsin itsenäisesti omien 
erityisolosuhteittensa mukaan.  Näistä syistä valta-
kunnallisen koordinaattorin työ oli enemmän hank-
keen organisointia ja koordinointia kuin itsenäistä 
projektipäällikön työtä. Hankkeen viestinnän ja lu-
kuisten julkisten esiintymisten myötä valtakunnalli-
nen koordinaattori sai hankkeen johtajan ja keulaku-
van roolin. 

Diabetesliiton johtoryhmä toimi valtakunnalli-
sen koordinaattorin tukiryhmänä. Valtakunnallisella 
koordinaattorilla oli oikeus osallistua Diabetesliiton 
johtoryhmän ja liittohallituksen kokouksiin säännöl-
lisesti, tuoda esiin D2D-asioita ja raportoida D2D:n 
etenemisestä. 

Valtakunnallisen koordinaattorin ohjausryhmä 

Valtakunnallisen koordinaattorin ohjausryhmän 
tehtävänä oli tukea ja auttaa koordinaattoria hank-
keen kuluessa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi 
ylilääkäri Jouko Saramies Savitaipaleen terveyskes-
kuksesta. Ohjausryhmä oli jatkoa ennen hanketta 
toimineelle sairaanhoitopiirien edustajista koostu-
neelle diabeteksen ehkäisyhanketta suunnitelleelle 
asiantuntijaryhmälle täydennettynä hankevastaavilla, 
työterveyshuollon edustajalla ja kokeneilla diabetek-
sen ja perusterveydenhuollon asiantuntijoilla (liite 
1). Aluekoordinaattorit kutsuttiin ryhmän jäseniksi 
hankkeen sisäisen tiedonvälityksen parantamiseksi. 

Ohjausryhmällä ei ollut varsinaista päätösvaltaa 
vaan se toimi D2D-organisaatiossa neuvoa antavana 
elimenä. Ryhmä piti 14 kokousta. Hankkeen alkuai-
koina, vuosina 2003–2004, ohjausryhmän keskeinen 
tehtävä oli ottaa kantaa hankkeen suunnitteluun. 
Myöhemmin keskinäinen tiedonvälitys, keskustelut 
ja kokemusten vaihto hanketta koskevissa asioissa 
muodostivat kokousten olennaisen osan.

Tapani Melkas Jaakko Pihlajamäki Jaakko TuomilehtoMatti Uusitupa Timo Saaristo
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Aluekoordinaattorit 

Jokaisessa Dehkon 2D -hankkeen sairaanhoitopiiris-
sä toimi Diabetesliiton palkkaama aluekoordinaatto-
ri: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ravitsemustera-
peutti Auli Pölönen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirissä fysioterapeutti Arja Hyytiä, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä terveydenhoitaja Kaija Korpela, 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ravitse-
musterapeutti Karita Pesonen ja Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirissä ravitsemusterapeutti Mervi Leh-
musaho. 

Aluekoordinaattorit osallistuivat hankkeen suun-
nitteluun ja vastasivat sen käynnistämisestä, koordi-
noinnista ja seurannasta alueellaan. He olivat vastuu-
henkilöinä alueellisissa ohjaus- tai vastuutyöryhmissä 
sekä jäseninä valtakunnallisen koordinaattorin oh-
jausryhmässä sekä koulutus- ja interventioryhmässä. 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä aluekoordinaattori 
toimi myös aluehankkeen projektipäällikkönä, vas-
tuutyöryhmän puheenjohtajana ja paikallishank-

keiden tukihenkilönä. Koordinaattoreiden keskeisiä 
tehtäviä olivat paikallisten hankesuunnitelmien teke-
minen, suunnitelmien mukaisten toimintojen käyn-
nistäminen, terveyskeskusten ja työterveyshuollon 
tukeminen, tiedonkeruun organisointi, alueellisten 
yhteistyöverkostojen luominen sekä paikallinen tie-
dottaminen. Aluekoordinaattorit osallistuivat koulu-
tuksen suunnitteluun ja toteutukseen, ohjausaineisto-
jen tuottamiseen, terveystapahtumien järjestämiseen, 
toimivat luennoitsijoina sekä pitivät yhteyttä tiedo-
tusvälineisiin. Tehtäviin kuuluivat myös lähiesimies-
tehtävät, hanketyöntekijöiden rekrytointi ja ohjaus 
sekä osallistuminen hankkeen talouden suunnitteluun 
ja seurantaan. Aluekoordinaattorit raportoivat hank-
keen etenemisestä valtakunnalliselle koordinaattoril-
le sekä alueellisille ja valtakunnallisille työryhmille. 
He olivat osallisina myös useiden hyvien käytäntöjen 
ideoinneissa, toteutuksissa ja dokumentoinneissa. 
Toimenkuvaan kuului myös lukuisia muita tehtäviä, 
jotka vaihtelivat sairaanhoitopiireittäin. 

Kuva 4. Aluekoordinaattorin toimenkuvan moninaisuus Dehkon 2D -hankkeessa.
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Diabetesliiton palkkaamien aluekoordinaattoreiden 
esimiehenä toimi valtakunnallinen koordinaattori. 
Sairaanhoitopiirien hankeorganisaatioissa heidän 
lähiesimiehinään toimivat sairaanhoitopiirien han-
kevastaavat.

Aluekoordinaattorin työn monipuolisuus ja vaati-
vuus ilmenevät oheisesta kuviosta (kuva 4).

Projektin sihteeri

Diabetesliiton Dehko-sihteeri Satu Kiuru toimi 
Dehkon 2D -hankkeen sihteerinä ja valtakunnalli-
sen koordinaattorin sihteerinä. Toimenkuvaan kuului 
mm. työryhmien kokousten järjestäminen ja kokous-
muistioiden kirjoittaminen, valtakunnallisten tapah-
tumien ja tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen, 
Dehko- ja D2D-materiaalin välitys, Dehko-raport-
tien taitto, painatuksen järjestäminen ja postitus sekä 

hankkeen aikana kertyneen aineiston, kuten koko-
usmuistioiden arkistointi. Lisäksi projektin sihteeri 
osallistui raporttien valmisteluun ja sisäiseen ja ulkoi-
seen tiedotukseen yhteistyössä koordinaattoreiden ja 
Dehko-tiedottajan kanssa.

Valtakunnallinen hankevastaava 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toimi koko hankkeen 
johtavana ja vastuullisena sairaanhoitopiirinä ja sen 
edustaja toimialueen johtaja Heikki Oksa koko 
projektin hankevastaavana. Valtakunnallinen han-
kevastaava vastasi koko hankkeen yhteisestä rahoi-
tuksesta sekä toiminnan raportoinnista kansallisen 
terveyshankkeen rahoituksesta päättäville tahoille, 
sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Länsi-Suomen 
lääninhallitukselle. Tämän lisäksi hän johti Dehkon 
2D -hanketta omassa sairaanhoitopiirissään ja toimi 

Heikki Oksa Leena Etu-Seppälä

Koordinaattoriryhmä
Vasemmalta ylhäältä Kaija Korpela, 
Arja Hyytiä, Mervi Lehmusaho Karita 
Pesonen ja Auli Pölönen
alhaalta Timo Saaristo ja Satu Kiuru

Satu KiuruPirjo Ilanne-Parikka Jaana Lindström
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piirin aluekoordinaattorin lähiesimiehenä. Valtakun-
nallinen hankevastaava oli valtakunnallisen koordi-
naattorin keskeinen yhteistyökumppani.

Koordinaattoriryhmä

Valtakunnallinen koordinaattori- ja aluekoordinaat-
torit muodostivat moniammatillisen epävirallisesti 
D2D-organisaatioon kuuluneen työryhmän, joka 
kokoontui 19 kertaa hankkeen kuluessa. Kokouksissa 
suunniteltiin hanketta, raportoitiin sen etenemisestä 
ja pohdittiin D2D:tä koskevia käytännön asioita. 

Diabetesliiton Dehko-ryhmä

Diabeteskeskuksessa työskennelleet Dehko-henkilöt 
muodostivat moniammatillisen epävirallisesti D2D-
organisaatioon kuuluneen ryhmän, joka kokoontui 
säännöllisesti. Ryhmä piti hankkeen kuluessa 14 ko-
kousta, jossa D2D:n koordinaattorit olivat mukana. 
Kokouksissa suunniteltiin, raportoitiin ja pohdittiin 
kaikkia Dehkon osa-alueita ja käsiteltiin D2D:tä 
koko hankkeen ajan. Merkittävän osan toiminnasta 
muodostivat Dehkoon liittyvien julkaisujen valmis-
telu sekä Dehkon toimijasymposiumien, Dehko-päi-
vien, International Reporting Days -päivien, Helsin-
gin WCPD 2008 -maailmankongressin ja Euroopan 
diabetestutkijoiden yhdistyksen (EASD:n) sekä 
Kansainvälisen diabetesjärjestön (IDF:n) kokouk-
sissa järjestettyjen Dehko- ja D2D-näyttelyiden val-
mistelut.

Organisointi sairaanhoitopiireissä  
 ja perusterveydenhuollossa

Käytännön työ tyypin 2 diabeteksen ehkäisemi-
seksi tapahtui mukana olleiden sairaanhoitopiirien 
perusterveydenhuollon terveyskeskuksissa ja työter-
veysasemilla. Hankkeen loppupuolella ehkäisytyötä 
alettiin tehdä myös erikoissairaanhoidossa (aluera-
portit). Sairaanhoitopiirien alueelliset ohjausryhmät 
ja vastuutyöryhmät toimivat keskussairaaloissa tai 
yliopistosairaaloissa, joissa myös Diabetesliiton alue-
koordinaattoreiden ja hankevastaavien työtilat sijait-
sivat (alueraportit). 

Sairaanhoitopiirien hankevastaavat 

Sairaanhoitopiirien hankevastaavina toimivat Heik-
ki Oksa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (joka oli 
samalla myös valtakunnallinen hankevastaava), eri-
koislääkäri Eeva Korpi-Hyövälti Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä, erikoislääkäri Juha Saltevo 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, ylilääkäri Tapa-
ni Kallanranta ja hänen jälkeensä ylilääkäri Markku 
Alen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä 
professori Leo Niskanen Pohjois-Savon sairaanhoi-
topiirissä.  Hankevastaavat vastasivat D2D:n käy-
tännön toteuttamisesta oman sairaanhoitopiirinsä 
alueella.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
toimineet kummatkin hankevastaavat olivat paikal-
lisista hallintojärjestelyistä johtuen muun alan spe-
sialisteja, joten yleislääketieteen professori Sirkka 

TAULUKKO 4.  D2D:hen palkattujen hanketyöntekijöiden henkilötyövuodet sairaanhoitopiireissä vuosittain.

HENKILÖTYÖVUODET Hanke 2003 Hanke 2004 Hanke 2005 Hanke 2006-2007 HENKILÖTYÖVUODET YHT.

Kokoaikaiset 8,31 1,23 1,95 12,50 23,99

Osa-aikaiset 4,82 10,44 13,58 30,69 59,53

YHTEENSÄ 13,13 11,67 15,53 43,19 83,52

Juha SaltevoSirkka Keinänen-Kiukaanniemi Eeva Korpi-HyövältiMauno Vanhala Markku Peltonen
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TAULUKKO 5. Kunnissa toimivien D2D 
-hanketyöntekijöiden tehtäviä Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä. 

Keinänen-Kiukaanniemi toimi sairaanhoitopiirin 
diabetesasiantuntijana. Hankevastaavat raportoivat 
sairaanhoitopiirinsä hankkeen taloudenpidosta val-
takunnalliselle hankevastaavalle Pirkanmaan sairaan-
hoitopiiriin ja toimivat yhteistyössä valtakunnallisen 
koordinaattorin kanssa kuuluen hänen valtakunnal-
liseen ohjausryhmäänsä. 

Sairaanhoitopiirien alueelliset   
ohjausryhmät ja vastuutyöryhmät 

Sairaanhoitopiirit rakensivat projektisuunnitelmassa 
kuvatut omat paikallisorganisaationsa D2D:n to-
teuttamiseksi. Näihin kuuluivat sairaanhoitopiirin 
alueelliset ohjausryhmät ja vastuutyöryhmät. Vas-
tuutyöryhmästä käytettiin eri sairaanhoitopiireissä 
eri nimityksiä (alueraportit). Ohjausryhmät olivat 
suurehkoja, edustuksellisia ja moniammatillisia työ-
ryhmiä. Pienemmät diabeteksen ehkäisytoimintaa 
sairaanhoitopiirissä käytännössä toimeenpanneet 
vastuutyöryhmät edustivat kokoonpanoltaan dia-
beteksen ehkäisytoiminnan eri osa-alueita (ravinto, 
liikunta, terveyskeskukset, työterveyshuolto, erikois-
sairaanhoito). Aluekoordinaattorit olivat sairaanhoi-
topiirien D2D-ryhmien keskeisiä asiantuntijoita. 
Sairaanhoitopiirien työryhmät kokoontuivat sään-
nöllisesti (alueraportit).

Toimipaikkojen paikalliset   
vastuutyöryhmät ja yhdyshenkilöt 

Terveyskeskuksiin ja työterveysasemille nimettiin 
projektisuunnitelman mukaiset paikalliset vastuu-
työryhmät ja yhdyshenkilöt. Paikallisorganisaatioita 
kuvataan yksityiskohtaisemmin sairaanhoitopiirien 
alueraporteissa (alueraportit). Perusterveydenhuol-

TAULUKKO 6. D2D:ssa mukana olleet toimipaikat vuonna 2005 hankkeen viidessä sairaanhoitopiirissä.

Sairaan-
hoitopiiri

Terveyskeskukset ja 
kuntayhtymät (n)

Kunnallinen 
tth (n)

Yksityiset 
työterveys-
asemat (n)

Mukana D2D:ssa (%)

Terveys-
keskukset  

Kuntayhtymät
Tk:t ja

kuntayhtymät
Kunnallinen 

tth
Yksityinen 

tth

EPSHP 27 4 + 2* 22 14 100 100 100

PPSHP 25 4 25 16 100 100 50

PSHP 23 4 26 29 85 81 21

KSSHP 30 7 20 22 100 100 100

PSSHP 23 5 20 24 91 85 50

YHT 112 25 113 102 95,2 93,2 64,2

* 2 terveyskeskusta kuuluu Vaasan sairaanhoitopiirin kahteen kuntayhtymään. 

Kartoittaa lähtötilanne kunnissa ja selvittää • 
kuinka metabolista oireyhtymää sairastavat ja 
korkean riskin henkilöt seulotaan ja ohjataan 
ehkäisyn piiriin toimialueen terveyskeskuksissa 
mahdollisesti jo hankkeen alkaessa. 

Selvittää, mitä Dehkon 2D -hanketta tukevia • 
toimintoja on jo ennestään kunnissa kuten 
liikuntapalveluja, mahdollisia painonhallinta-
ryhmiä tai muuta elämäntapaohjausta.

Suunnitella yhdessä perusterveydenhuollon toi-• 
mijoiden kanssa, kuinka Dehkon 2D -hankkeen 
mukainen seulonta kunnassa toteutetaan, ja 
kuinka seulonnassa löydettyjen korkean riskin 
henkilöiden hoito ja seuranta paikallisesti voi-
daan toteuttaa ja järjestää.

Saattaa alulle Dehkon 2D -hankkeen mukanaan • 
tuomien uusien toimintakäytäntöjen soveltami-
nen ja jalkauttaminen osaksi perusterveyden-
huollon normaalia toimintaa.

Perehdyttää ja kouluttaa alueensa henkilökun-• 
taa toimeenpanohankkeen vaatimiin tehtäviin.

Osallistua osaltaan Dehkon 2D -hankkeen vai-• 
kuttavuuden arvioinnissa tarvittavaan tiedonke-
ruuseen. 
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lon toimipisteissä tapahtui hankkeen kuluessa paljon 
henkilövaihdoksia, mikä näkyi myös D2D-paikallis-
organisaation muutoksina.  

Hanketyöntekijät

Sairaanhoitopiirit palkkasivat D2D:n alkaessa kes-
kitettyyn hankeorganisaatioon, seutukunnittain tai 
paikallisesti toimipaikoissa työskenteleviä hanketyön-
tekijöitä diabeteksen ehkäisyn saamiseksi käyntiin ja 
perusterveydenhuollon tueksi (taulukko 4 sivulla 29). 

Hanketyöntekijät toimivat projektin paikallisina 
käynnistäjinä sekä ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan 
asiantuntijoina. Heidän tehtävänään oli toiminta-
mallien paikallinen kehittäminen yhdessä terveys-
keskusten, aluekoordinaattorin ja muiden yhteistyö-
tahojen kanssa. Heidän tuli viedä mahdollisimman 
samansisältöinen, mutta kuntakohtaisesti räätälöity 
informaatio tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn 
keskeisistä asiasisällöistä kentän moniammatillisille 
toimijoille (Korpi-Hyvälti ym. 2008). 

Tarkoitus oli, että hanketyöntekijät olisivat toi-
mineet vain siihen saakka, kunnes terveydenhuollon 
ammattihenkilöt olisivat ottaneet vastuun tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyn toteuttamisesta. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskuk-
silla ja työterveyshuolloilla oli mahdollisuus saada jo-
ko oma seutukunnallinen kokopäiväinen työntekijä 
kolmeksi kuukaudeksi tai osa-aikainen terveyskes-
kuskohtainen työntekijä (Korpela ym. 2008).  Keski-
Suomessa D2D:n alkuvaiheessa ja myös myöhemmin 
hanketyöntekijöitä palkattiin hoitamaan käytännön 
diabeteksen ehkäisytoimia ja muita tarvittavia teh-
täviä perusterveydenhuollossa (Korpela ym. 2008 ja 
taulukko 5).   

Sairaanhoitopiireissä hanketyöntekijöitä palkat-
tiin myös D2D:n käytännön tehtäviin kuten sihtee-
rityövoimaksi tai tiedonkeruuseen. Tampereen kau-
punki palkkasi Dehkohoitajia, jotka muun muassa 
toteuttivat elintapaneuvontaa painonhallintaryhmis-
sä (Pölönen ym. 2009). 

Kuntayhtymät ja terveyskeskukset 

Dehkon 2D -hanketta toteutettiin käytännössä sai-
raanhoitopiirien terveyskeskuksissa, terveyskeskusten 
työterveysasemilla ja myös eräillä yksityisillä työter-
veysasemilla (alueraportit).  Kansanterveyslaitoksen 
internetsivuille rakennettiin hankkeen alkaessa tie-
dosto, johon aluekoordinaattorit ja hanketyöntekijät 
päivittivät tietoja mukana olleista toimipaikoista. 
Sen perusteella vuonna 2005, D2D:n käynnistyttyä 

kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä, mukana olivat 
kaikki terveyskeskukset ja kunnallinen työterveys-
huolto kolmessa sairaanhoitopiirissä ja valtaosa Pir-
kanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien vas-
taavista organisaatiosta (taulukko 6). 

Osallistumisen taso ja sisältö vaihtelivat terveys-
keskuksesta ja työterveysasemasta toiseen. Yksityisen 
työterveyshuollon toimipaikkojen osallistumispro-
sentti oli 21–100 %. Hankkeen tiedonkeruuseen eivät 
osallistuneet läheskään kaikki toimipaikat, varsinkin 
työterveysasemat olivat tiedonkeruussa aliedustettui-
na (Pesonen ym. 2008). Hankkeen kuluessa tapahtu-
neet kuntaliitokset sekoittivat osallistumistaulukkoa 
koko hankkeen ajan (alueraportit).

Kansanterveyslaitoksen toimipaikkarekisterin 
mukaan hankkeen tiedonkeruuseen osallistui 400 
toimipaikkaa. Luettelo hankkeessa vuonna 2007 mu-
kana olleista toimipaikoista on liitteessä (liite 2).

Työterveyshuolto

Työterveyshuollolla katsottiin olevan alusta alkaen 
keskeinen rooli Dehkon 2D -hankkeessa. Valta-
osa työssäkäyvistä kuuluu työterveyshuollon piiriin. 
Työterveyshuollon terveystarkastuksissa käy paljon 
työikäisiä henkilöitä, jotka eivät vielä suhteellisen 
nuorina ja terveinä yleensä käytä terveyskeskuksen 
palveluita. Työterveyshuollon asiakkaiden seulonnas-
sa oletettiin löytyvän runsaasti diabetesriskissä olevia. 
Työterveyshuolto on tottunut tekemään erilaisia seu-
lontoja ja arvioimaan työperäisiä riskejä. 

Työterveyshuollon mukaantulo hankkeeseen ei 
ollut kuitenkaan itsestään selvää, koska kansansai-
rauksien ehkäisyn ei katsottu perinteisesti kuuluvan 
työterveyshuollon tehtäviin.

Diabetesliitto järjesti huhtikuussa 2004 Helsin-
gissä neuvottelun työterveyshuollon roolista tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyssä. Neuvotteluun osallistui 
joukko maan keskeisiä työterveyshuollon asiantun-
tijoita Elinkeinoelämän Keskusliiton ylilääkäri Kari 
Kaukisen johdolla. Sittemmin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön työterveyshuollon neuvottelukunta käsitteli 
diabeteksen ehkäisyä työterveyshuollossa toukokuus-
sa 2004 Matti Lambergin johdolla. Olli Mäkinen ja 
Timo Saaristo neuvottelivat työterveyshuollon osuu-
desta myös Kelan työterveyspäällikkö Arto Laineen 
kanssa. Ministeriö antoi suosituksen työterveyshuol-
toyksiköiden roolista tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä 
12.10.2004 (sosiaali-ja terveysministeriö 2004).

Suosituksessa todettiin muun muassa, että 
D2D:ssä tehtävä toiminta on osa työ- ja toiminta-
kyvyn edistämistä. Se on linjassa valtioneuvoston pe-



LOPPURAPORTTI     32    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

riaatepäätöksen Työterveys 2015 -työterveyshuollon 
kehittämislinjojen kanssa. Työterveyshuollon tulisi 
diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien eh-
käisyä toteuttaessaan perustaa toimintansa tietoon 
siitä, miten ehkäisytyö liittyy ohjelmaan osallistu-
van työntekijän terveydentilaan ja työ- ja toimin-
takykyyn sekä tutkimustoimenpiteiden tarpeeseen. 
Työterveyshuollon tulisi sisällyttää ehkäisyohjelman 
toimenpiteet, esim. Riski testin tekeminen, normaa-
liin toimintaansa. Jos työnantaja työterveyshuollon 
palvelujen tuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti maksaa edellä mainitun Riskitestin perus-
teella tehdyn sokerirasi tuskokeen kustannukset, ne 
ovat korvaukseen oikeuttavia. Jos toimenpide liittyy 
terveystarkastukseen, kustannukset ja toimintatiedot 
ilmoitetaan korvausluokassa I; sairaus vastaanoton 
yhteydessä aiheutuneet kustannukset ja toimintatie-
dot ilmoitetaan korvausluokassa II. 

Glukoosirasituskokeiden sisällyttämisestä työter-
veyshuollon toimintoihin ei annettu suositusta. Tam-
pereella jo ennen hankkeen alkua toteutettu työter-
veyshuollon ja omalääkäritoiminnan integraatiomalli 
tarjosi työterveyshuollolle mahdollisuuden teettää 
glukoosirasituskoe kunnallisessa laboratoriojärjestel-
mässä, ellei koe sisältynyt työnantajan kanssa tehtyyn 
työterveyshuoltosopimukseen.

Pääsopijaosapuolten rooli hankkeessa

Dehkon 2D -hankkeen organisaatio oli täysin uu-
denlainen tapa tehdä kansanterveystyötä.  Siinä 
muodostettiin keskinäisellä sopimuksella monen 
toimijan koalitio toteuttamaan laajaa ja pitkäaikaista 
kansanterveysprojektia yhteisen tahtotilan vallitessa 
ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Mukaan tuli viisi 
erilaista sairaanhoitopiiriä maan eri osista, kansan-
terveys- ja potilasjärjestönä toimiva Suomen Diabe-
tesliitto ja tutkimuslaitoksena mutta myös terveyden 
edistäjänä toimiva Kansanterveyslaitos. Yhteenliitty-
män merkittävä etu oli, että kaikki osapuolet toivat 
hankkeeseen oman erityisosaamisensa. Sairauksien 
ennaltaehkäisy oli kuulunut jo aikaisemminkin sai-
raanhoitopiirien tehtäviin, mutta nyt D2D voimisti 
sairaanhoitopiirien roolia terveyden edistämisessä. 
Useita vuosia kestävä rahoituspohja mahdollistui pit-
käaikaisen sopimuksen ja kumppanuuden myötä.

Sairaanhoitopiirit

Hanketta johti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Pirkan-
maan lisäksi mukana muina sopijaosapuolina olivat 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiri vuoden 2004 alusta hankkeen loppuun sekä 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vuoden 2005 alusta 
hankkeen loppuun. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä 
oli taloudellinen kokonaisvastuu hankkeesta. Jokai-
sesta sairaanhoitopiiristä oli edustaja hankkeen joh-
toryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriössä toimi-
vassa seurantaryhmässä. Kaikilla sairaanhoitopiireillä 
oli myös edustaja hankkeen pysyvissä työryhmissä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana oli Rau-
no Ihalainen ja johtajaylilääkäreinä hankkeen kulues-
sa Ossi Auvinen (seurantaryhmässä) ja Jaakko Her-
rala (seurantaryhmässä) (liite 1). Sairaanhoitopiirin 
edustaja hankkeen johtoryhmässä oli Heikki Oksa 
(valtakunnallinen hankevastaava, johtoryhmän, arvi-
ointi- ja tutkimusryhmän ja valtakunnallisen koordi-
naattorin ohjausryhmän jäsen).

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana 
oli Jaakko Pihlajamäki (johtoryhmän puheenjohtaja) 
ja johtajaylilääkärinä Hannu Puolijoki (seurantaryh-
mässä ja lokakuusta 2008 lähtien arviointi- ja tutki-
musryhmässä).

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana työs-
kenteli Timo Kunttu (seurantaryhmässä) ja johta-
jaylilääkärinä Jukka Puolakka (johtoryhmässä).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana 
toimivat hankkeen kuluessa Pentti Silvola ja Hannu 
Leskinen sekä johtajaylilääkäreinä Lauri Nuutinen 
(seurantaryhmässä) ja Aino-Liisa Oukka (seuranta-
ryhmässä).

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajana oli 
Matti Pulkkinen ja johtajaylilääkärinä Jorma Pent-
tinen (seurantaryhmässä).

Kansanterveyslaitos

Kansanterveyslaitos oli hankkeen yksi pääsopija-
osapuolista. Se sitoutui hoitamaan hankkeen vai-
kuttavuuden arvioinnin.  Kansanterveyslaitoksen 
pääjohtaja Pekka Puska oli johtoryhmän jäsen (liite 
1).  Kansanterveyslaitokselle perustettiin data cen-
ter, jota johti Markku Peltonen. Hänen apunaan 
tietojen analysoinnissa hankkeen loppuvaiheessa oli 
Vladimir Moltchanov. Kansanterveyslaitos vastasi 
lisäksi hankkeen arvioinnissa käytettävien neljän val-
takunnallisen väestötutkimuksen (FINRISKI 2002 
ja 2007- sekä D2D 2004 ja 2007 -väestötutkimuk-
set) suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kansanterve-
yslaitos toteutti Dehkon 2D -hankkeen osapuoleksi 
tullessaan laitoksen lakisääteistä tehtävää väestön 
terveyden edistämistä sekä sairauksien ehkäisemistä 
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ja tutkimustoimintansa päätavoitetta tuottaa tietoa 
sairauksien syistä ja ehkäisystä sekä terveyden edis-
tämisestä. 

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto toimi aloitteentekijänä, käy-
tännön toimijana ja koordinoijana koko Dehko-
ohjelmassa ja siihen liittyvässä Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmassa. Diabetesliiton toimitusjohtaja 
Jorma Huttunen oli D2D:n johtoryhmän jäsen (liite 
1). Dehkon pääsihteeri ja hankkeen alkaessa vt. toi-
mitusjohtajan tehtäviä hoitanut Leena Etu-Seppälä 
oli keskeisin henkilö Dehkon ja sen Tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyohjelman kirjoittamisessa ja toimeen-
panohankkeen suunnittelussa.  Diabetesliiton rooli 
oli keskeinen pilottiprojektin (myöhemmin toimeen-
panohankkeen) käynnistämisessä ja koordinoinnissa. 
Projektin rahoittamiseksi liitto hankki rahoituksen 
omalta päärahoittajaltaan Raha-automaattiyhdis-
tykseltä. Diabetesliitto osallistui myös rahoituksen 
hankkimiseen sairaanhoitopiireille Kansallisen ter-
veyshankkeen määrärahoista.

Dehko-ohjelman ensimmäisenä suurena talou-
dellisena panostuksena oli Tyypin 2 diabeteksen 
sairastumisriskin arviointilomake eli Riskitesti, jo-
ka teetettiin Kansanterveyslaitoksella vuonna 2001. 
Diabetesliitto painatti lomakkeen ja markkinoi sen 
terveydenhuollon kentälle vuoden 2001 Maailman 
Diabetespäivän yhteyteen liittyneen Kuuntele ke-
hoasi -viestintäkampanjan osana. Näin Riskitesti 
iskostettiin terveydenhuollon toimijoiden ja apteek-
kien tietoisuuteen jo kaksi vuotta ennen Dehkon 
2D -hankkeen käynnistymistä. Tämä antoi hyvän 
pohjan D2D:n toiminnalle, mutta vasta Riskitestin 
systemaattinen käyttöönotto hankealueiden perus-
terveydenhuollossa mahdollisti laajamittaisen kor-
kean riskin strategiaan kuuluvan riskihenkilöiden 
seulonnan.

Diabetesliiton rooli oli keskeinen myös hankkeen 
viestinnässä ja tarvittavan koulutus- ja opetusaineis-
ton tuottamisessa. Hankkeen työryhmissä ja eri toi-
minnoissa käytettiin paljon liiton henkilökuntaa.

Kansallisen diabetesohjelman    
Dehkon tuki D2D:lle

Vaikka Dehkon 2D -hanke toteutettiin erillisenä mo-
nen osapuolen yhteisprojektina, Dehko-ohjelman pa-
nostus D2D:lle oli erittäin merkittävä.  Se muodostui 
pääsihteerin jatkuvasta tuesta valtakunnalliselle koor-
dinaattorille ja sihteerille. Toinen Dehko-sihteereistä 
työskenteli alusta lähtien kokonaan D2D:n käytössä, 
kaksi ensimmäistä vuotta Dehkon kustannuksella. 
Dehkon tiedottajan keskeiseksi tehtäväksi tuli vuo-
siksi 2003–2007 D2D:n sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän käynnistäminen ja toteuttaminen valtakunnalli-
sella tasolla. Dehko-ryhmä toimi koko D2D:n ajan 
valtakunnallisen koordinaattorin ja sihteerin tukena, 
ja viikoittaisissa kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti 
hankkeen asioita. Laajennetuissa Dehko-ryhmissä 
käsiteltiin noin neljä kertaa vuodessa aluekoordi-
naattoreiden kanssa D2D:n yhteisiä asioita ja Deh-
kon etenemistä. Dehkon tiedotuslehti DehkoNews 
ja D2D:n tiedotuslehti D2D-uutiskirje muutettiin 
hankkeen ajaksi Dehko&D2D News:ksi. Dehkon 
vuotuiset toimijasymposiumit tukivat D2D:n val-
mistelua ja etenemistä vuosina 2003, 2004, 2006 ja 
2007. Dehko-päivillä 2006 hankkeelle ja ehkäisylle 
omistettiin kokonaan toinen päivä luennoitsijoineen, 
ja Dehko kustansi VIP-vieraat, maksuttomat näytte-
lyt sekä Dehko-palkinnon. Dehkon toimijasymposi-
umissa 2007 pääpaino oli D2D:ssä ja viisi hankkeessa 
kehitettyä mallia sai D2D-palkinnon. Dehko-päivät 
2009 olivat D2D:n näyttävä päätöstilaisuus. Dehkon 
pääsihteerillä ja Dehko-tiedottajalla oli suuri panos 
sekä ensimmäiseen että toiseen International Repor-
ting Days -tapahtumaan (IRD 2006 ja 2007). 

Projektisuunnitelmaa ja sen käännöstä lukuun ot-
tamatta kaikki valtakunnalliset D2D-julkaisut ja ma-
teriaalit toteutettiin Dehkon varoilla. Dehkon mää-
rärahoista kustannettiin D2D:n lähtötasotutkimus, 
hankkeen alkuvaiheessa viestinnässä mukana olleen 
BNL-viestintätoimiston kaikki palvelut ja D2D:n 
kvalitatiivinen arviointi. Dehkon toteuttamana ja 
kustannuksella D2D:tä ja projektisuunnitelmaa teh-
tiin tunnetuksi EASD:n (2005, 2006, 2007), IDF:n 
(2003, 2006), ADA:n (2007), Prediabetes-kongressi-
en (Berliini 2005, Barcelona 2007), Euroopan IDF:n 
(2005, 2006) kokousten ja pohjoismaisten diabetes-
järjestöjen kokousten yhteydessä järjestetyissä näyt-
telyissä.
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10. Sopimukset ja rahoitus

Pääsopimus 

Kaikkia osapuolia sitovan sopimuksen välttämättö-
myys kävi ilmi organisaation rakentamisen aikana 
vuodenvaihteessa 2003–2004. Pääsopimus valmis-
teltiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Sopimuk-
sen päälinjat, eri sopijaosapuolien velvollisuudet ja 
vastuut lyötiin lukkoon sairaanhoitopiirien johtajien 
neuvottelussa Helsingissä tammikuussa 2004 ja tä-
män jälkeen sopimus allekirjoitettiin (liite 3).

Sopimuksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoi-
topiiri johti hanketta. Kansanterveyslaitos vastasi 
hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista ja Diabetes-
liitto koordinoinnista. Sopimukseen kirjattiin hank-
keen johtoryhmän kokoonpano.

Hanke jatkui vuoden 2008 loppuun D2D -jat-
kohankkeena, jota varten laadittiin ja allekirjoitettiin 
uusi pääsopimus vuodenvaihteessa 2007–2008.

Syksyllä 2008 aloitettiin valmistelut kolmannen 
pääsopimuksen tekemiseksi koskien D2D-seuranta-
hanketta vuosina 2009–2010.

Yhteistyösopimukset 

Hankkeessa tehtyjä muita sopijaosapuolten kesken 
tehtyjä yhteistyösopimuksia olivat julkaisupolitiikka, 
sopimus Dehkon 2D -hankkeen aineistosta ja sopimus 
D2D-arviointitutkimuksen geeninäytteistä. 

Muut sopimukset 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki puitesopimuksen 
ProWellness Ltd:n kanssa ProWellness-diabetestie-
tojärjestelmän käytöstä hankkeessa ja Jyväskylän yli-
opiston tietohallintokeskuksen kanssa tiedonkeruu-
lomakkeiden optisesta luennasta. Sairaanhoitopiirit 
tekivät omat sopimukset diabetestietojärjestelmän 
käytöstä alueellaan.

Kustannukset ja rahoitus 

Hanketta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö 
Kansallisen terveyshankkeen mukaisena hankkeena, 
sairaanhoitopiirien jäsenkunnat, Raha-automaatti-

yhdistys ja sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden 
edistämisen keskuksen määrärahojen kautta. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön rahoituspäätökset vaaditta-
vine omarahoitusosuuksineen on esitetty taulukossa 
(taulukko 7).

TAULUKKO 7. 
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituspäätökset 
omarahoitusosuuksineen (1000 €) Dehkon 2D -hankkeelle 
vuosina 2003–2007.

 
Vuosi

Kokonais-
kustannukset

STM:n
rahoitus

Oma-
rahoitus

2003 800 400 400

2004 800 400 400

2005 1 000 400 600

2006-7 2 720 1 300 1 420

YHTEENSÄ 5 320 2 500 2 820

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki vuosittain ra-
hoitushakemukset sosiaali- ja terveysministeriölle 
hankkeen johtoryhmän hyväksymällä tavalla. Muut 
sairaanhoitopiirit laskuttivat kustannuksensa Pirkan-
maan sairaanhoitopiiriltä, joka puolestaan teki mak-
satushakemukset Länsi-Suomen lääninhallitukselle. 
Samalla raportoitiin omarahoitusosuuden käytöstä. 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on myös vuosittain 
raportoinut sosiaali- ja terveysministeriölle ja Länsi-
Suomen lääninhallitukselle hankkeen etenemisestä 
suhteessa suunnitelmaan. 

Dehkon 2D -hankkeen vuosittaiset kustannukset 
sairaanhoitopiireittäin on esitetty oheisessa taulukos-
sa (taulukko 8). 

Sairaanhoitopiirien, Diabetesliiton ja Kansanter-
veyslaitoksen rahoitus sekä henkilöstö- ja muut kus-
tannukset on koottu oheiseen taulukkoon (taulukko 
9). Kansanterveyslaitos ja Diabetesliitto ovat laskut-
taneet kustannuksiaan osittain sairaanhoitopiireiltä. 
Sairaanhoitopiirit ovat taulukossa 9 esitetyn lisäksi 
osallistuneet vuonna 2004 toteutetun D2D-väestö-
tutkimuksen kustannuksiin yhdessä Kansanterveys-
laitoksen kanssa. Edellä mainitut huomioon ottaen 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet 8,4 mil-
joonaa euroa.
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Hankkeen kustannuksiin ja rahoitukseen liittyvät 
asiat valmisteltiin syksyllä 2003 Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin johdolla. Myöhemmin sairaanhoitopii-
rien taloutta käytännössä hoitaneet henkilöt pitivät 
yhteisen neuvottelupäivän ja sopivat taloudenpidon 
käytännön toteuttamisesta. Projektisuunnitelman 
vuonna 2005 julkaistulla lisälehdellä sairaanhoitopii-
reille annettiin yksityiskohtaiset talousseurannan oh-
jeet (Suomen Diabetesliitto 2005). Hankkeen koko-
naistaloudesta vastasi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
hankevastaava yhdessä taloushenkilöstön kanssa. 

TAULUKKO 8.
Dehkon 2D –hankkeen kustannukset (1000 €) sairaanhoitopiireittäin vuosina 2003–2008.

Sairaanhoitopiiri V. 2003 V. 2004 V. 2005 V. 2006 V. 2007 V. 2008 YHT

Yhteiset kulut 8 73 83 47 482 154 847

PSHP 25 299 222 203 214 0 963

KSSHP 191 186 171 178 226 11 963

EPSHP 100 228 221 171 183 60 963

PPSHP 20 178 235 286 176 68 963

PSSHP 0 0 99 284 185 53 621

YHTEENSÄ 344 964 1 031 1 169 1 466 346 5 320

Henkilöstökustannuksia hankkeen aikana kertyi 
yhteensä 5,7 miljoonaa euroa, josta sairaanhoitopiirien 
tai sairaanhoitopiirien tukemien kuntien palkkaaman 
henkilöstön osuus oli 3,1 miljoonaa euroa. Sairaanhoi-
topiirien kautta palkattiin yhteensä henkilöstöä 83,5 
henkilötyövuoden verran, kokoaikaisia 24,0 ja osa-ai-
kaisia 59,5 henkilötyövuotta. Vuodessa henkilökuntaa 
palkattiin laskennallisesti näin ollen 16,7 henkilötyö-
vuoden verran (taulukko 4  sivulla 29). Mukana olevaa 
sairaanhoitopiiriä kohden palkattiin henkilöstöä kes-
kimäärin 3,6 henkilötyövuotta vastaava määrä. 
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11. Aikataulu

Projektisuunnitelmassa asetettiin toimeenpanohank-
keelle aikataulusuunnitelma vuosiksi 2003–2008. 
Suunnitelman mukaan hankkeen määrällisenä ta-
voitteena oli seuloa vuoden 2007 loppuun mennessä 
vähintään 100 000 suomalaisen diabetesriski ja ohja-
ta puolet heistä interventioon. Vaikka liikkeellelähtö 
viivästyi, aikataulussa yleisesti ottaen pysyttiin.

Vuosi 2003 kului hankkeen suunnitteluun, pro-
jektisuunnitelman kirjoittamiseen sekä organisaati-
on ja kentän hoitopolkujen rakentamiseen kaikissa 
neljässä sairaanhoitopiirissä. Kuntakierroksia tehtiin 
hankealueiden päättäjien, keskeisten virkamiesten 
ja muiden toimijoiden virittämiseksi Dehkon 2D 
-hankkeen tavoitteille ja toimintaperiaatteille (Kor-
pi-Hyövälti ym. 2008). Hankkeen työryhmät alkoi-
vat toimia, henkilöstö rekrytoitiin ja lähtötasotutki-
mus tehtiin. 

Vuonna 2004 allekirjoitettiin pääsopimus, käyn-
nistettiin viestintä valtakunnallisella tiedotustilaisuu-
della (Big Bang) ja kampanjamateriaalin levityksellä, 
johto- ja seurantaryhmä alkoivat toimia, Kansan-
terveyslaitokselle perustettiin data center, tehtiin 
vaikuttavuuden arviointisuunnitelma ja rakennettiin 
tiedonkeruujärjestelmä. D2D-väestötutkimus tehtiin 
loppuvuodesta 2004. 

Vuonna 2005 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
liittyi viidentenä sairaanhoitopiirinä mukaan. Hank-
keesta tehtiin väliarviointi (Suomen Diabetesliitto 
2005).

Käytännön työ diabeteksen ehkäisemiseksi alkoi 
sairaanhoitopiireissä eriaikaisesti. Ensimmäisten pai-
kallisten hankeorganisaatioiden luominen aloitettiin 
Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa keväällä 2003 
heti valtakunnallisen rahoituksen varmistuttua.  Pir-
kanmaa tuli mukaan elokuussa 2003. Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin järjestelyt mahdollistivat 
aloituksen vasta joulukuussa 2003 ja aluekoordinaat-
torin aloitti työnsä helmikuussa 2004. Pohjois-Savo 
tuli sopimuskumppaniksi hyvin vauhtiin päässeeseen 
hankkeeseen vasta kaksi vuotta muita myöhemmin, 
mutta vastaavasti se jatkoi tiedon keräämistä touko-
kuuhun 2008 saakka muiden lopetettua projektin 
aktiivisen tiedonkeruuvaiheen vuoden 2007 lopussa. 
Kuntakierrokset toistettiin vuonna 2007. Hankkeen 
lopputilanteen kartoittamiseksi tehtiin FINRISKI- 
ja D2D-väestötutkimukset vuonna 2007.
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12. Käytännön toteutus 

Dehkon 2D -hankkeen tavoitteiden saavuttamisek-
si käytettiin erityisesti korkean riskin strategian ja 
varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian menetel-
miä, mutta väestöstrategia oli niiden ohella mukana 
hankkeessa koko ajan. Eri strategioiden käytännön 
toteutus ja niissä tarvittavat toimenpiteet edellytti-
vät terveydenhuollon toiminnan muutosten lisäksi 
verkostoitumista, viestintää, terveydenhuollon hen-
kilökunnan täydennyskoulutusta ja koulutusaineis-
toa. Kaikkien toimijoiden oli noudatettava yhteisiä 
projektisuunnitelmaan kirjattuja työohjeita (Suomen 
Diabetesliitto 2004), mutta hankkeen käytännön to-
teutus saattoi vaihdella sairaanhoitopiireittäin. 

12.1. Korkean riskin strategia

Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin  
kuluvien tavoittaminen

Seulonta Riskitestiä käyttäen

Seulonta toteutettiin pääosin muun toiminnan yh-
teydessä terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa. 
Myös suunnattuja seulontoja tehtiin terveystarkas-
tuksissa, etenkin työterveyshuollossa. Seulonnan tär-
kein työväline oli tyypin 2 diabeteksen sairastumisris-
kin arviointilomake eli Riskitesti. Eräitä riskiryhmiä 
otettiin suoraan mukaan tautihistorian perusteella. 

Suuressa diabetekseen sairastumisvaarassa ole-
vien henkilöiden etsimiseen käytettiin Riskitestiä 
(FINDRISC), jolla korkean riskin henkilöt voidaan 
tunnistaa luotettavasti ilman kliinisiä mittauksia 
(Lindström ja Tuomilehto 2003) (kuva 5). 

Riskitesti perustuu FINRISKI-väestötutkimuk-
siin (kuva 6, Lindström ja Tuomilehto 2003). Testi 
ennustaa tulevaa sairastumisriskiä tyypin 2 diabetek-
seen (kuva 6). Se toimii myös poikkileikkaustilan-
teessa korreloiden oireettoman tyypin 2 diabeteksen, 
metabolisen oireyhtymän ja valtimotautien vaarate-
kijöiden esiintymiseen seerumin kolesterolia lukuun 
ottamatta (Saaristo ym. 2005). Testi toimii parhaiten 
riskipistetasolla 11–12. Resurssisyistä D2D:ssä seu-
lontarajana käytettiin 15 pistettä tai enemmän. 

KUVA 5. Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 
arviointilomake eli Riskitesti.
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Riskitestiä täytettiin terveydenhuollossa vas-
taanottotilanteissa, naisten joukkotarkastuksissa, 
työterveyshuollon tarkastuksissa, aikuisväestön ikä-
luokittaisissa terveystarkastuksissa ja työttömien ter-
veystarkastuksissa. Testin saattoi tehdä omatoimisesti 
internetissä. 

Diabetesliitto teki testiä tunnetuksi hankkeen 
aikana koko Suomessa. Se julkaistiin useita kertoja 
erilaisissa päivä-, viikko- ja ammattilehdissä. Riski-
testilomakkeita sekä testin sisältävää esitettä ja sitä 
markkinoivaa julistetta painettiin ja levitettiin koko 
maahan jo ennen hanketta sekä hankkeen aikana 
(kuva 7). 

Testiin liittyvä Mikä nyt neuvoksi -kirjanen antoi 
elintapaohjeita testissä kohonneen pistemäärän saa-
neille. Riskitestin kääntöpuolen ohjeteksti muutettiin 
syksyllä 2003 vastaamaan hankkeen projektisuun-
nitelmassa kuvattuja toimintaohjeita eri riskipiste-
tasoilla. Riskitestin käyttöä kartoitettiin Diabetes-
liiton nettisivulla olevalla nettilaskurilla joulukuusta 
2005 alkaen ja Kansanterveyslaitoksen vuosittaisilla 
prosessikyselyillä toimipaikkoihin.

Riskitestissä alle 7 pistettä saaneiden diabetesriski 
oli tutkimushetkellä niin pieni, etteivät he tarvinneet 
erityisohjeita. Testissä 7−14 pistettä saaneiden diabe-
tesriski oli kohonnut. Resurssisyistä heitä ei voitu ot-
taa hankkeen interventioiden piiriin, mutta he saivat 

KUVA 6. Diabeteksen ilmaantuvuus (%) Riskitestin 
pisteiden mukaan kymmenen vuoden seurannassa 
FINRISKI 1987-kohortissa.

KUVA 7.  Riskitestiä markkinoivaa julistetta 
levitettiin koko maahan.
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Tyypin 2 (aikuistyypin diabetes)
on vaarallinen valtimotauti. Joka kolmannella
suomalaisella on siihen perinnöllinen alttius.
Sairastumisen voi ehkäistä elämäntavoilla.

Ylipaino, etenkin vatsakkuus,
lisää sairastumisvaaraa

www.diabetes.fi

Tyypin 2 diabetesvaara

Tuijota omaan napaasi

TESTAA RISKISI!

kirjalliset ohjeet tarvittavien elintapamuutosten teke-
miseksi. Tiedonkeruussa näiltä henkilöiltä kerättiin 
yksinkertaiset perustiedot. 

Riskitestissä 15 pistettä tai enemmän saaneet 
olivat seulontapositiivisia korkean riskin henkilöitä, 
jotka ohjattiin hankkeen terveystarkastuksiin ter-
veydenhoitajalle, sairaanhoitajalle tai työterveyshoi-
tajalle sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden 
kartoittamiseksi ja interventiosuunnitelman tekemi-
seksi. Samalla annettiin lähete laboratoriokokeisiin, 
johon kuului veren rasva-arvojen määritys ja glukoo-
sirasituskoe. 

Riskitestissä seulapositiivisiksi osoittautuneiden 
lisäksi D2D:ssä etsittiin myös muita korkean riskin 
henkilöitä. Heitä olivat ne, joilla oli ollut aikaisemmin 
raskausdiabetes, sydäninfarkti tai muu valtimotapah-
tuma tai joilla oli glukoosirasituskokeessa jo todettu 
IGT tai IFG. Kaikki seulontapositiiviset henkilöt 
ohjattiin terveystarkastuksiin sydän- ja verisuonisai-
rauksien vaaratekijöiden määritystä ja kokonaisriskin 
arviointia varten sekä glukoosirasituskokeeseen. 

Seulonta raskausdiabeteksen perusteella

Projektisuunnitelman mukaan kaikki raskausdiabe-
teksen sairastaneet ehdotettiin otettavaksi korkean 
riskin kohorttiin, ja heille suositeltiin tehtäväksi glu-
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koosirasituskoe. Vuoden 2005 projektisuunnitelman 
lisälehdessä raskausdiabeteksen sairastaneen hoito-
polkua ja interventioihin ohjaamista täsmennettiin 
(Suomen Diabetesliitto 2005).

Seulonta sydäninfarktin tai    
muun valtimotaudin perusteella  

Kaikki aikaisemmin sydäninfarktin tai muun valti-
motaudin sairastaneet ehdotettiin ohjattaviksi glu-
koosirasituskokeeseen ja interventioon.

Seulonta aikaisemmin todetun kohonneen 
paastoglukoosin (IFG) tai heikentyneen  
sokerinsiedon (IGT) perusteella 

Kaikki diabeteksen esiasteita sairastavat ehdotettiin 
ohjattavaksi suoraan interventioon. 

Glukoosirasituskoe

Seulonnan jälkeisten terveystarkastusten yhteydes-
sä seulontapositiiviseksi todettu henkilö lähetettiin 
glukoosirasituskokeeseen oireettoman diabeteksen 
löytämiseksi. Kaikille interventioihin ohjattaville 
ehdotettiin tehtäväksi glukoosirasituskoe, ellei sitä 
ollut aikaisemmin tehty. Projektisuunnitelman lisä-
lehdellä vuonna 2005 korostettiin glukoosirasitus-
kokeen merkitystä oireettoman tyypin 2 diabeteksen 
ja diabeteksen esiasteiden diagnostiikassa (Suomen 
Diabetesliitto 2005).  

Hankkeen viestinnässä ja toimijoiden koulutuk-
sessa korostettiin, ettei diabetesdiagnoosi ole kaikissa 
tapauksissa mahdollista mittaamalla pelkästään paas-
toglukoosi, vaan siihen tarvitaan glukoosirasituskoe 
(WHO 1999). Vuonna 2004 tehty D2D-väestötut-
kimus osoitti diagnosoimattoman diabeteksen ylei-
syyden Suomessa (Peltonen ym. 2006). Tuloksen ra-
portoinnissa korostettiin glukoosirasituskokeen mer-
kitystä. Dehkon 2D -hankkeen tavoitteena oli lisätä 
glukoosirasituskokeiden määrää Suomessa. Hank-
keen alkaessa verensokerin näytteenotto- ja määri-
tyskäytännöt vaihtelivat suuresti sairaanhoitopiirien 
toimipaikoissa. Sairaanhoitopiirien laboratorioille 
tehtiin esitys glukoosirasituskokeessa perinteisesti 
käytössä olleesta yhden tunnin mittauksesta luopu-
misesta. Hoitajille annettiin mahdollisuus ohjata 
korkean riskin henkilöitä glukoosirasituskokeeseen 
ja veren rasva-arvojen mittaukseen ilman lääkärin 
lähetettä.

D2D:ssa Riskitestiä käytettiin diabeteksen ehkäi-
syn eri strategioissa yhdessä glukoosirasituskokeen 

kanssa oheisen taulukon kuvaamalla tavalla (tauluk-
ko 10)

Taulukko 10. Riskitestin käyttö tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn eri strategioissa.

Riskitestiä käytetään:

Väestöstrategiassa motivoijana ja antamaan • 
tietoa diabeteksesta ja sen vaaratekijöistä

Korkean riskin strategiassa seulomaan ne, • 
joilla on vaara sairastua tulevaisuudessa tyypin 
2 diabetekseen

Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiassa • 
yhdessä sokerirasituskokeen kanssa löytämään 
oireeton diabetes ja muut sokerihäiriöt

Vaaratekijöiden ja kokonaisriskin arviointi 

Terveystarkastuksissa seulontapositiiviselta henkilöl-
tä selvitettiin diabetesriskin kannalta haitalliset elin-
tavat, joiden vuoksi tarvittiin interventioita. Samalla 
kartoitettiin kaikki vaaratekijät sydän- ja verisuoni-
sairauksien kokonaisriskin (global risk) arvioimiseksi. 
Arvioinnin työvälineenä käytettiin diabetesvaarassa 
olevan henkilön täyttämää esitietolomaketta (liite 4). 
Terveystarkastuksissa mitattiin mm. paino, pituus, 
vyötärönympärys ja verenpaine sekä tutkittiin veren 
rasva-arvot. Vyötärönympäryksen mittaamisen käyt-
töönottoa suositeltiin terveydenhuollossa. Projekti-
suunnitelmassa kuvattiin riskitekijöiden arvioinnis-
sa keskeisten toimenpiteiden suorittaminen, kuten 
vyötärönympäryksen mittaus ja verenpaineen mittaus 
(Diabetesliitto 2004).

Korkean riskin henkilöiden ohjaus    
lääkärin vastaanotolle

D2D:ssä seulonnan jälkeisten terveystarkastusten 
suorittamisessa avainasemassa olivat terveydenhoi-
tajat, sairaanhoitajat, työterveyshoitajat ja muut ter-
veydenhuollon hoitotyötä tekevät ammattihenkilöt. 
Terveyskeskus- ja työterveyslääkäreiden tehtävänä oli 
johtaa toimintaa, varmistaa glukoosihäiriön diagnoo-
si, etsiä mahdollisia diabeteksen aiheuttamia komp-
likaatioita, aloittaa tarvittaessa lääkkeitä kohonneen 
verensokerin tai muiden vaaratekijöiden hoitamiseksi 
ja kirjoittaa liikkumisresepti. Projektisuunnitelman 
mukaan kaikki seulontapositiiviset henkilöt tuli ohja-
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ta lääkärin vastaanotolle hoitajan tekemän alustavan 
diagnoosin varmistamiseksi, mahdollisen lääkehoi-
don aloittamiseksi ja tarvittavan liikkumisreseptin 
kirjoittamiseksi. Ohjaus tapahtui paikallisten resurs-
sien mukaan kiireettömästi, ellei laboratoriotulosten 
tai verenpaineen mittaustulosten perusteella ollut ai-
hetta ohjaukseen määriteltyinä tavoiteaikoina tai ellei 
henkilö ollut jo muusta syystä lääkärin hoidossa.

Korkean riskin henkilöiden hoitopolut ja palve-
luketjut puuttuivat perusterveydenhuollon yksiköistä 
hankkeen alkaessa, joten ne rakennettiin ennen laa-
jamittaisen seulonnan aloittamista.  Tässä käytettiin 
apuna muun muassa hanketyöntekijöitä. Hankkeessa 
toteutettu seulonnan, diagnostiikan ja interventioi-
den kulku on esitetty oheisessa kaaviossa (kuva 8).

Interventioiden toteuttaminen

Interventioon ohjaaminen riskitestin perusteella

Projektisuunnitelmassa annettiin yksityiskohtaiset 
työohjeet terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, työ-
terveyshoitajan ja lääkärin terveystarkastuskäyntejä 
varten (Suomen Diabetesliitto 2004). Työohjeissa 
kuvattiin menettelytavat ja suositukset jatko-ohjauk-

sen kiireellisyydestä erilaisilla riskitasoilla ja annettiin 
arviot käynteihin varattavista ajoista. 

Interventioiden vaihtoehdot

Hankkeessa käytetyt interventiot perustuivat elin-
tapojen muuttamiseen. Hankkeen interventiovaih-
toehtoja olivat ryhmäohjaus, yksilöohjaus, omatoi-
minen elintapojen muuttaminen ja muu interventio. 
Interventioihin valmistauduttaessa terveydenhuollon 
ammattihenkilöt arvioivat yhdessä sairastumisris-
kissä olevan kanssa hänen valmiutensa elintapojen 
muuttamiseen. Tapaamisissa laadittiin henkilökoh-
tainen, konkreettinen terveyssuunnitelma. D2D:ssa 
suositeltiin perusopetuksessa käytettäväksi ryhmä-
ohjausta, ellei sille ollut erityistä estettä. Mikäli ryh-
mäohjaukseen ei ollut mahdollisuutta, voitiin käyttää 
muita terveydenhuollossa toteutettavia interventio-
muotoja tai ohjata riskihenkilö terveydenhuollon 
ulkopuolella toimivaan ryhmään. D2D:ssa suositel-
tiin hyödynnettäväksi ryhmäohjauksen osana tai sen 
lisäksi muita paikkakunnalla toimivia ryhmiä, kuten 
painonhallinta-, liikunta-, tupakoinninlopettamis- ja 
ruoanvalmistusryhmiä tai esimerkiksi ITE-vertaistu-
kiryhmiä. 

KUVA 8. Korkean riskin henkilöiden seulonta, oireettoman diabeteksen diagnostiikka ja     
riskihenkilöiden seulonta Dehkon 2D -hankkeessa.

Riskistesti (FINDRISC)

Raskaus-
diabetes

Valtimotaudin 
historia

IFG / IGT

OGTT

Ei 
toimenpiteitä

T2D Norm IFG IGT

< 7 p 7–14 p ≥ 15 p

Kirjalliset 
ohjeet

Verensokerin ja 
riskitekijöiden hoito

INTERVENTIOT

SEURANTA

Vaikuttavuuden 
arviointi
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Hankkeen alkaessa perusterveydenhuollossa tai 
työterveyshuollossa toimi vain muutamia painonhal-
lintaan tai hoidonohjaukseen liittyviä ryhmiä. Pai-
nonhallintaryhmäohjaajakoulutukseen ja muuhun 
tarvittavaan koulutukseen panostettiin, ja ryhmiä 
alettiin perustaa. Terveydenhuollon ulkopuoliset ta-
hot kutsuttiin mukaan ehkäisevään työhön.

12.2. Varhaisen diagnoosin    
ja hoidon strategia

Glukoosirasituskokeessa löydetyt oireettomat ja aikai-
semmin sairaudestaan tietämättömät tyypin 2 diabe-
testa sairastavat henkilöt ohjattiin hoitoon normaaliin 
terveydenhuoltoon ja heitä voitiin myös ohjata elin-
tapaneuvonnan piiriin D2D:n painonhallintaryhmiin. 
Löydettyjä diabetesta sairastavia henkilöitä seurattiin 
hankkeessa samalla tavalla kuin interventioon ohjat-
tuja riskihenkilöitä, kuitenkin sillä erotuksella, ettei 
diabetesta sairastaville tehty vuosittaista glukoosirasi-
tuskoetta. Diabetekseen jo sairastuneiden interventi-
oista ja seurannasta annettiin lisäohjeita vuonna 2005 
projektisuunnitelman lisälehdellä (Suomen Diabe-
tesliitto 2005). Hankkeen viimeisenä varsinaisena 
toimintavuotena julkaistiin Diabeteksen Käypä hoito 
-suositus, jossa annettiin ohjeita vastadiagnosoidun 
tyypin 2 diabetesta sairastavan hoidosta (Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim ym. 2007).

12.3. Väestöstrategia

Projektisuunnitelmassa Dehkon Tyypin 2 ehkäisyoh-
jelman väestöstrategia julkaistiin pähkinänkuoressa. 
Siinä keinoiksi tyypin 2 diabeteksen riskitekijöiden 
ja metabolisen oireyhtymän torjunnannassa kuvattiin 
lihavuuden järjestelmällinen ehkäisy sekä terveellis-
ten ruokatottumusten ja arkiliikunnan edistäminen 
viestinnän, koulutuksen, elintapaohjauksen ja näitä 
tukevan laajan palveluverkoston avulla. Väestöstra-
tegian ensiaskeleena pidettiin väestön tietoisuuden 
lisäämistä viestinnän keinoin tyypin 2 diabetekses-
ta ja sen sekä lihavuuden ehkäisystä. Dehkon 2D 
-hankkeessa toteutettiin laajaa viestintää, mutta myös 
muita väestöstrategian menetelmiä otettiin käyttöön 
sairaanhoitopiireissä (alueraportit). 

12.4. Verkostoituminen 

D2D ei ollut pelkästään diabeteksen ja lihavuuden 
ehkäisyhanke, vaan samalla monen muun näihin sai-
rauksiin liittyvän kansansairauden, kuten esimerkiksi 
sydän- ja verisuonitautien, munuaisten vajaatoimin-
nan, neuropatian, jalkaongelmien ja sokeuden ehkäi-
syä. D2D:ssa toivottiin terveydenhuollon verkostoitu-
van ongelman laajuuden takia ulkopuolisten tahojen 
kanssa interventioiden toteuttamiseksi. Mahdollisina 
yhteistyökumppaneina nähtiin esimerkiksi Martta-
järjestö, maatalousoppilaitokset, kotitalousoppilaitok-
set, kansalaisopistot, joukkoruokailua hoitavat tahot, 
Sydänliiton projektit, elintarvikeliikkeet ja -teollisuus, 
ammattikorkeakoulut, urheiluopistot, ravintolat, ver-
taisohjaajatoiminta, painohallintaohjaajakoulutuksen 
asiantuntijat, sosiaalitoimi, liikuntaorganisaatiot, eri-
tyisliikuntaorganisaatiot, yrittäjät, yritysjohto ja Sitra. 
Tavoitteena oli saada näiden toimijoiden kautta tie-
toja ja taitoja hankkeen käyttöön. Erityisesti tarvittiin 
tietotaitoja, jotka olisivat sovellettavissa käytäntöön 
korkean riskin henkilöiden tarpeisiin.

Hankkeen sisäinen yhteistyöverkosto 

Hankkeen sisäiseen viestintään panostettiin, jot-
ta pääviestit olisivat tavoittaneet hankkeen toimijat 
ja että yhteydenpito olisi sujunut mahdollisimman 
helposti ja tehokkaasti. Sisäisen viestinnän helpot-
tamiseksi toimeenpanohankkeessa julkaistiin omia 
tiedotuslehtiä, joita olivat Dehko&D2D News ja 
Etelä-Pohjanmaalla Tiarootus. Viimeksi mainittua 
julkaistiin 6–7 numeroa vuodessa, ja lehden levikki 
kasvoi hankeaikana 300:sta 1600:aan (Korpi-Hyö-
välti ym. 2008). Sähköpostia käytettiin viestinnässä 
päivittäin. Dehkon ja D2D:n tärkeimmät julkaisut 
lähetettiin toimijoille. Kansanterveyslaitoksen net-
tisivulle rakennettiin hankkeeseen liittyvät sivustot 
(D2D toimipaikat, D2D tutkimusrekisteri ja D2D:n 
tulostaulukot). Hanketta esiteltiin toistuvasti myös 
Diabetesliiton henkilökunnalle.

Hankkeen ulkopuolinen yhteistyöverkosto 

Hankkeen kuluessa tehtiin valtakunnan tasolla eni-
ten yhteistyötä Suomen Sydänliiton, Suomen Ap-
teekkariliiton, Kuntaliiton ja Kunnossa kaiken ikää 
-hankkeen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriöön, 
Terveyden edistämisen keskukseen, Raha-automaat-
tiyhdistykseen ja Länsi-Suomen lääninhallitukseen 
pidettiin yhteyttä koko ajan. Sairaanhoitopiirien mo-
nitahoista verkostoitumista terveydenhuollon ulko-
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puolisten tahojen kanssa on kuvattu alueraporteissa 
(alueraportit).

Suomen Sydänliitto

Diabetesliiton koordinoimalla Dehkolla ja Suomen 
Sydänliiton toteuttamalla Suomalaisella Sydänohjel-
malla oli vuodesta 1999 alkaen tiivis yhteistyö, joka 
muokkasi osaltaan maaperää Dehkon 2D -hankkeelle. 
Liittojen vuosien mittainen strateginen kumppanuus 
ja sen yhdessä kehitetyt toiminnat, kuten painonhal-
linnan pieni päätös päivässä (PPP) ryhmänohjaajien 
koulutus ja ITE-ryhmätoiminta olivat olemassa jo 
D2D:n alkaessa ja nivottavissa hankkeen tarpeisiin. 
Sydänliitto ei ollut mukana varsinaisessa Dehkon 
2D -hankkeessa, mutta tuki tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmaan sisältyvää väestöstrategiaa omilla 
ohjelmillaan ja hankkeillaan. Sydänliitto osallistui 
jatkohankkeeseen vuonna 2008 sopijaosapuolena. 
Sen edustajana jatkohankkeen johtoryhmässä toimi 
aluksi ylilääkäri Hannu Vanhanen ja myöhemmin 
kehittämispäällikkö Marjaana Lahti-Koski (liite 1).

Suomen Apteekkariliitto

Suomen Apteekkariliitolla oli oma Dehko-yhteis-
työnä vuonna 2001 syntynyt diabetesohjelmansa 
ja Diabetesliitolla oli jo ennen hankkeen alkamista 
säännölliset viestintäyhteydet apteekkeihin. Dehkon 
2D -hankkeen yhteistyö Apteekkariliiton kanssa al-
koi marraskuussa 2003 ja se jatkui vilkkaana koko 
hankkeen ajan. Riskitesti otettiin eräissä apteekeissa 
käyttöön jo pari vuotta ennen hankkeen alkamista. 
Myöhemmin toiminnaksi vakiintuivat Riskitestin 
tarjoaminen asiakkaille useimmissa apteekeissa, oh-
jaus sekä riskitekijöiden hoidoksi määrätyn lääkehoi-
don valvonta ja tukeminen. Apteekeissa hankkeen 
parissa toimivat apteekkien diabetesyhdyshenkilöt. 
Apteekkariliitossa ylläpidettävässä diabetesyhdys-
henkilörekisterissä oli syyskuussa 2007 yhteensä 686 
yhdyshenkilöä 610 apteekista. 

Apteekkariliitto lähetti apteekkeihin neljä kertaa 
vuodessa diabetesyhdyshenkilökirjeitä, jotka sisäl-
sivät tyypin 2 diabetekseen liittyviä artikkeleita ja 
Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen. Dehkon 2D 
-hanketta esiteltiin Apteekkariliiton kansainvälisessä 
PGEU-kokouksessa Helsingissä kesäkuussa 2008.

Apteekkariliitto tuotti omaa ja samalla Deh-
kon 2D -hanketta tukevaa materiaalia, esimerkiksi 
Painonhallinta-esitteen kesällä 2007. Apteekkien 
Terveydeksi-lehdessä oli hankevuosina artikkeleita 
ja tietoa diabeteksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö oli paitsi hankkeen pää-
rahoittaja myös tärkeä hanketta ohjannut organisaa-
tio. Ministeriössä toimi eräs hankkeen tärkeimmistä 
työryhmistä, seurantaryhmä. Tapaamiset ja keskuste-
lut ministeriön virkamiesten kanssa olivat hyödyllisiä 
hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työter-
veyshuollon saaminen mukaan tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisytoimintaan perustui ministeriössä toimivan 
työterveyshuollon neuvottelukunnan työhön ja mi-
nisteriön sen perusteella antamaan suositukseen. 
Ministeriö hoiti hankkeen rahoituksen lisäksi lupa-
asioita, osallistui kansainväliseen diabetekseen liitty-
vään EU-yhteistyöhön ja oli merkittävä toimija ke-
säkuussa 2008 Helsingissä järjestetyn Diabeteksen ja 
sen komplikaatioiden ehkäisyn maailmankokouksen 
(WCPD) järjestelyissä. Hankkeen toimijat tekivät 
yhteistyötä ministeriön kanssa myös Terveyden edis-
tämisen politiikkaohjelman valmistelussa, ja D2D:n 
terveydenhuollolle luomia toimintamalleja on tarkoi-
tus levittää koko maahan politiikkaohjelman koulu-
tushankkeella. 

Kuntaliitto

Dehkon 2D -hankkeen yhteistyö Kuntaliiton kanssa 
alkoi Dehkon ohjaus- ja seurantaryhmässä, jonka jä-
senenä on Kuntaliiton hallintoylilääkäri Liisa-Maria 
Voipio-Pulkki. Yhteisenä kiinnostuksen kohteena oli 
terveyden edistäminen, diabeteksen ehkäisy ja hoito. 
Kuntaliitolla katsottiin olevan merkittävä rooli hyvien 
käytäntöjen ja mallien levittämisessä terveydenhuol-
toon ja kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamises-
sa. Hankkeen loppuvaiheessa Kuntaliiton, Dehkon ja 
D2D-toimijoiden yhteistyö oli säännöllistä. Marras-
kuussa 2007 järjestettiin yhteinen Terveyden edistä-
misen hankkeista pysyvään toimintaan -seminaari, 
jonne kutsuttiin sekä kunnallisia että valtakunnallisia 
terveydenhuollon toimijoita ja päättäjiä. Kutsusemi-
naarin teemana oli diabetes suurena lääketieteellisenä 
ja terveyspoliittisena ongelmana. Päivän esityksissä 
pohdittiin toimenpiteitä, joilla ongelmaa voidaan – ja 
pitää välittömästi – ryhtyä korjaamaan. Tilaisuudes-
ta valmistettiin kuntapäättäjille suunnattu julkaisu 
(Suomen Diabetesliitto 2008). 

Kunnossa kaiken ikää -hanke

Yhteistyö Kunnossa kaiken ikää -hankkeen (KKI) 
kanssa alkoi syksyllä 2003 ja jatkui koko hank-
keen ajan. Hanke omaksui ja kehitti edelleen eräitä 
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D2D:ssa kehitettyjä toimintamuotoja. KKI-hank-
keen valtakunnallisen Suomi mies seikkailee -rek-
kakiertueen esikuvana toimi Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin terveysmessukiertue -malli. Suomi mies 
seikkailee -malli omaksuttiin D2D:n Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiristä.

12.5. Viestintä 

Viestintäorganisaatio 

Hankkeelle laadittiin heti alkuvaiheessa viestintäsuun-
nitelma. Käytännön viestintätoimintaa hoiti aluksi 
viestintätoimisto BNL Helsingissä. Diabetesliiton 
viestintäpäällikkö Tarja Sampo osallistui viestinnän 
kokonaissuunnitteluun sekä vuoden 2004 lähtölauka-
uksen kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. En-
simmäinen valtakunnallinen tiedotustilaisuus (Big 
Bang) tapahtui helmikuussa 2004, jolloin myös hank-
keen virallinen nimi julkistettiin. Viestintäpäällikkö oli 
mukana hankkeen käyttämän Diabetesliiton aineiston 
tuotannossa ja valtakunnallisen koordinaattorin oh-
jausryhmässä. 

Vuoden 2004 alusta hankkeen viestinnässä työs-
kenteli osa-aikaisesti Diabetesliiton palkkaama Deh-
ko-tiedottaja (puolet työajasta Dehkon pääohjelman 
tehtävissä ja puolet D2D:ssä). Dehko-tiedottajina 
ovat toimineet Sanna Korkee, Enna Bierganns ja 
Inkeri Humaloja. Tiedottaja osallistui hankkeen ul-
koiseen ja sisäiseen viestintään. Tiedottajan tehtäviin 
kuului suhteiden ylläpito tiedotusvälineisiin, tarvit-
tavien taustatietojen antaminen toimittajille, lehdis-
tötiedotteiden kirjoittaminen, julkaisujen viimeistely 
painokuntaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen 
osallistuminen sekä niiden viestinnästä vastaaminen. 
Dehko-tiedottaja toimi Dehkon ja D2D-hankkeen 

yhteisen tiedotuslehden, D2D-uutiskirjeen ja myö-
hemmin Dehko&D2D Newsin päätoimittajana. 
Tiedottaja myös kirjoitti valmiita artikkeleita Diabe-
tesliiton omiin ja ulkopuolisiin julkaisuihin. Tiedot-
taja vastasi Dehkon internetsivuston D2D-osuudesta. 
Tiedottajan tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat 
hankkeen valtakunnallinen koordinaattori, sihteeri 
ja aluekoordinaattorit. 

Viestinnän rooli hankkeessa

Viestinnän tehtävänä oli tukea Dehkon 2D -han-
ketta sen tavoitteiden saavuttamisessa. Varsinkin vä-
estöstrategian onnistumiseksi oli tärkeää saada me-
diajulkisuutta ja lisätä näin kansalaisten tietoisuutta 
tyypin 2 diabeteksesta ja keinoista sen ehkäisemisek-
si. Julkisuuden saaminen oli tärkeää myös päättäjien 
herättelemiseksi.

Viestinnän tehtävänä oli myös taata hyvä tiedon-
kulku toimijoiden kesken sekä tukea alueellista vies-
tintää. Kaikkien ehkäisystrategioiden toteutumista 
tukevan tiedotusaineiston tuottaminen kuului samoin 
viestinnän tehtäviin. Viestinnän rooli oli tärkeä myös 
hankkeeseen liittyvien tapahtumien järjestelyissä ja 
niistä tiedottamisessa.

Yhteydenpito median kanssa oli kaksisuuntaista: 
tiedotusvälineille lähetettiin tiedotteita ja valmiita 
juttuja ja toisaalta tiedotusvälineistä otettiin yhteyttä 
tiedottajaan tai suoraan valtakunnalliseen koordi-
naattoriin ja muihin toimijoihin.

Yhteistyötä tehtiin paljon varsinkin lääketieteen 
toimittajien kanssa. Mediaverkostoon kuuluivat han-
kealueiden tiedotusvälineet: lehdet sekä TV- ja ra-
diokanavat. Kansallisella tasolla verkostoon kuuluivat 
kaikki valtakunnan tason lehdet, suurimmat maakun-
talehdet sekä kansalliset TV- ja radiokanavat. Sekä 
paikallisella että valtakunnan tasolla yhteyttä pidet-
tiin myös suoraan lääketieteen toimittajiin. Yhteistyö 
median kanssa sujui hyvin.

Viestintäsuunnitelma, hankkeen nimi ja tunnus

Viestintäsuunnitelman tekeminen aloitettiin mar-
raskuussa 2003 BNL:n järjestämässä workshopissa. 
Diabetesliiton toimijoille annettiin lyhyt koulutus 
tulevia mediatilaisuuksia varten, tehtiin viestintä-
suunnitelma, sovittiin pääviesteistä ja kartoitettiin 
lähtötilanne viestinnän osalta.

 Suurimpina haasteina pidettiin vaikuttavan vies-
tinnän luomista, kiinnostuksen herättämistä ja muu-
toksen aikaansaamista. Siksi tavoitteeksi asetettiin 
tiedon tarjoamisen ohella pyrkiä myös koskettamaan 

KUVA 9. Dehkon 2D -hankkeen tunnushahmoksi 
vakiintui napaukko.
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ihmisiä ja vetoamaan järjen lisäksi tunteisiin ja oival-
luksiin. Luotettiin myös kiteytyksen ja toiston voi-
maan ja päätettiin edetä ainakin aluksi yhden päätee-
man avulla vuosittain. 

 Hankkeen nimestä ja tunnuksesta oli keskustel-
tu hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Elokuussa 
2003 Tampereella sairaanhoitopiirien edustajien ko-
kouksessa oli päätetty, ettei hankkeelle suunnitella 
omaa logoa, mutta sopivan nimen antamista pidettiin 
tärkeänä. 

Dehkon 2D -hanke eli D2D muotoutui lopul-
liseksi nimeksi. Kansainvälisissä yhteyksissä käytet-
tiin myöhemmin nimeä FIN-D2D.  Tuijota omaan 
napaasi -julisteen myötä taiteilija Pekka Rahkosen 
suunnittelema ”napaukko” vakiintui eräänlaiseksi 
hankkeen tunnukseksi, ja hankkeesta käytettiin myös 
nimeä ”napahanke” (kuva 9)  

Paljon puhuttiin myös epätäsmällisesti Dehko-
hankkeesta, vaikka kansallinen diabetesohjelma si-
sältää paljon muutakin kuin tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn. Dehko sisällytettiin hankkeen nimeen, 
koska Dehko-käsite alkoi olla Suomessa jo yleisesti 
tunnettu. 

Viestintäsuunnitelmassa D2D-hankkeen vies-
tinnälle asetettiin tavoitteet ja pääsanomat (taulukko 
11). Yksinkertaisilla viesteillä pyrittiin tietoisuuden 
lisäämiseen kohderyhmässä ja väestössä niin, että 
erityisesti suurentuneessa vaarassa olevat motivoitui-
sivat ehkäisemään sairauden puhkeamista.

Taulukko 11. D2D:n viestinnän tavoitteet. 

Väestö tietää, että 

1)  Tyypin 2 diabetes on vakava sairaus.

2)  Sairauden ehkäisy yksinkertaisin elintapa- 
 muutoksin on mahdollista ja iloinen asia.

3)  Sairauden syy on erityisesti keskivartalo- 
 lihavuudessa. 

Viestinnän tavoitteena oli myös saada terveydenhuol-
lon toimijat ymmärtämään diabetesepidemian laajuus 
ja sen vaikutukset yksittäisen ihmisen elämänlaatuun 
ja terveydenhuollon kustannuksiin. Tavoitteena oli 
saada päättäjät tukemaan tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyä ja hoitoa. Viestinnän pääsanomat kiteytyivät 
kolmeen viestiin (taulukko 12).

Taulukko 12. Dehkon 2D -hankkeen viestinnän 
pääsanomat. 

1)  Tyypin 2 diabetes on vakava ja sekä inhimil- 
 lisesti että kansantaloudellisesti kallis sairaus.

2)  Länsimainen elämäntyyli johtaa helposti liha- 
 vuuteen ja tämän myötä tyypin 2 diabetekseen.

3)  Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä elämän- 
 tavoilla. Yksilön ja terveydenhuollon panoksen  
 lisäksi sairauden ehkäisy edellyttää terveys- 
 näkökohtien huomioon ottamista kaikessa  
 yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa  
 politiikoissa.

Viestintäsuunnitelmassa tärkeimmiksi kohderyh-
miksi nähtiin korkean riskin henkilöt, diagnosoimat-
tomat diabeetikot, terveydenhuollon ammattilaiset, 
järjestöt, päättäjät ja työnantajat. Taloustutkimuksen 
loppuvuodesta 2003 teettämän lähtötasokyselyn tu-
loksia hyödynnettiin hankkeen viestinnän suunnitte-
lussa ja käytännön viestintätyössä. 

Tärkeimmät viestintäkanavat

Lehdistötiedotteita hankkeesta ja sen etenemisestä 
lähetettiin hankeaikana valtakunnan tasolla STT:n 
tiedotepalvelun kautta tai omia jakelulistoja käyttä-
mällä aina tarpeen mukaan. Tiedotteita lähetettiin 
myös paikallisesti sekä esimerkiksi lääketieteen toi-
mittajille kohdennettuina. Säännöllisesti käytössä 
ollut tiedotuskanava oli Terveyden edistämisen kes-
kuksen, Tekryn uutiset.

Hankkeen etenemisestä informoitiin ajanta-
saisesti Diabetesliiton internet-sivuilla osoitteessa 
www.diabetes.fi  (kuva 10). Pääsivulta on linkki Deh-
ko-sivuille, joilla on tietoja ja aineistoja Dehkosta ja 
sen 2D-hankkeesta, valtakunnallisista ja alueellisista 
Dehko-tapahtumista, tietopankki ja julkaisuja. Si-
vuilta on pääsy keskeisiin Dehkoon ja D2D:hen liit-
tyviin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin PDF-
julkaisuihin kuten Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyoh-
jelmaan ja D2D-projektisuunnitelmaan. Riskitesti 
on mahdollista tehdä liiton verkkosivulla suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Riskitestin käyttöä seurattiin 
riskilaskurilla joulukuusta 2005 alkaen. 
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Toinen säännöllisesti ilmestyvä tiedotuskanava 
on ollut Dehkon ja D2D:n yhteinen tiedotuslehti, 
Dehko&D2D News (kuva 11). Lehteä postitetaan 
maksutta Dehkon toimijoille, yhteistyökumppaneil-
le sekä päättäjille kunnallisella ja valtakunnallisella 
tasolla. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja sen 
jakelu on 1 500 kappaletta.

D2D:sta tiedotettiin myös Diabetesliiton jul-
kaisemissa Diabetes- sekä Diabetes ja lääkäri 
-lehdissä. Dehko -tiedottaja kirjoitti D2D:stä artik-
keleita yhteistyössä valtakunnallisen koordinaattorin 
kanssa säännöllisin väliajoin myös liiton ulkopuoli-
siin, kansallisiin julkaisuihin. 

Päätapahtumat

Helmikuussa 2004 Helsingissä järjestettiin valtakun-
nallisesti näyttävän tiedotustilaisuuden kanssa sa-
manaikaisesti alueelliset tiedotustilaisuudet Pirkan-

KUVA 10. Dehkon ja D2D:n sivut Diabetesliiton kotisivuilla 
palvelivat hankkeen viestintää.

KUVA 11. Dehko&D2D News palveli 
hankkeen ulkoisessa ja sisäisessä 
viestinnässä.

Maailman diabetesalan huiput kokoontuvat Helsingin Messukeskukseen kesäkuussa s. 10

1 • 2008

Äänessä 
aluekoordinaattorit 
s. 4

Mitä Dehko-ohjelmassa 
tapahtuu vuonna 2008? 
s. 8

Terveydenhoitaja-
lehden kunniakirja 
Pohjois-Savoon s. 16

maan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. 

Kansallisesti hankkeen päätapahtumia olivat val-
takunnalliset Dehko-päivät vuosina 2003 ja 2006 se-
kä Dehkon toimijasymposiumit vuosina 2004, 2005 
ja 2007. 

Dehkon suurkatselmus, Dehko-päivät on tar-
koitettu kaikille ohjelmasta ja diabeteksen hoidon 
ja ehkäisyn ajankohtaisista asioista kiinnostuneille 
terveydenhuollon toimijoille. Vuoden 2006 Dehko-
päivillä käsiteltiin toisen päivän ohjelmassa tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyä. Tilaisuudessa jaettiin myös en-
simmäistä kertaa Dehko- ja D2D-palkinnot. Vuoden 
2006 Dehko-päivät kokosi Tampereelle 900 osallis-
tujaa. 

Vuoden 2009 Dehko-päivät 27.–28.1.2009 oli 
samalla D2D:n päätöstilaisuus. 

Vuonna 2007 Dehkon toimijasymposiumin ai-
heena oli D2D-hanke: Työ, tulokset ja tyypin 2 
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diabeteksen ehkäisyn tulevaisuus. Symposiumissa 
kuultiin esityksiä muun muassa tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn tieteellisestä näytöstä, tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisystä elintavoilla, hankkeen toiminnan vuosista 
2003–2007 sekä D2D:n toiminnasta arvioitsijan sil-
min. Tilaisuudessa jaettiin viisi 1 000 euron arvoista 
D2D-palkintoa hankkeen aikana luoduille vaikutta-
ville toimintamalleille, yksi kunkin hankkeessa mu-
kana olevan sairaanhoitopiirin alueelle. Toimijasym-
posiumiin osallistui 200 Dehkon toimijaa ja muuta 
terveydenhuollon ammattilaista.

Kesällä 2008 Raha-automaattiyhdistys (RAY) 
järjesti 70-vuotisjuhlansa kunniaksi kesäkiertueen, 
johon Diabetesliitto osallistui yhtenä RAY:ltä avus-
tusta saavana järjestönä. Juhlakiertue pysähtyi 11 
paikkakunnalle suurten kesätapahtumien yhteydes-
sä. Kiertueen kunniaksi Riskitestistä suunniteltiin 
tietokonesovellutus, Riskipeli. Kiertueen yhteydessä 
moni suomalainen testasi Riskipelillä vaaransa sairas-
tua tyypin 2 diabetekseen, mittautti vyötärönympä-
ryksensä sekä sai paljon tietoa tyypin 2 diabeteksesta 
ja sen ehkäisystä.

Vuosina 2007–2008 järjestettiin kaikissa viides-
sä sairaanhoitopiirissä loppuseminaarit hankkeen 
paikallisille toimijoille. Seminaarien yhteydessä pi-
dettiin tiedotustilaisuuksia.  Seminaarit olivat Etelä-
Pohjanmaalla 28.9.2007, Keski-Suomessa 9.10.2007, 
Pohjois-Pohjanmaalla 14.12.2007, Pohjois-Savossa 
9.5.2008 ja Pirkanmaalla 27.11.2008. 

Hankkeen medianäkyvyys

Diabetesliitto seurasi hankkeeseen liittyvää uutisoin-
tia sekä muuta sen saamaa julkisuutta alusta alkaen 
Observerilta (nyttemmin Cision) tilatun mediaseu-
rannan avulla. Seurannan kohteena olivat sekä valta-
kunnalliset että alueelliset tiedotusvälineet. 

12.6. Diabetesliiton tuottama aineisto  

Julkaisut

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn suunnattua aineistoa 
julkaistiin ja käytettiin hankkeen aikana paljon. Mate-
riaali sisälsi Tuijota omaan napaasi -esitteen, joka an-
toi perustietoa tyypin 2 diabeteksen ehkäisykeinoista 
sekä Mikä nyt neuvoksi -oppaan, joka antoi ohjeita 
sairastumisen ehkäisyyn henkilöille, joilla on todet-
tu kohonnut sairastumisriski tyypin 2 diabetekseen. 
Tuijota omaan napaasi -sarjaan kuuluu myös huomi-
ojulisteita.  Diabetesliiton ”napaukko”-materiaalista 

BNL Euro RSCG teki kvalitatiivisen esitestin, jonka 
perusteella lopullinen esite muotoiltiin. Napaesitteitä 
jaettiin vuosina 2004–2007  kaikkiaan 391 064 kap-
paletta ja napajulisteita 11 701 kappaletta.

Dehko etenee -julkaisu, jossa kerrotaan Dehkon 
ja D2D:n päämääristä, jo toteutetuista asioista sekä 
tulevaisuuden suuntaviivoista, ilmestyi vuosina 2005 
ja 2008 (Suomen Diabetesliitto 2005 ja 2008).

Kuntaliiton kutsuseminaarissa marraskuussa 
2007 pidetyistä esityksistä koottu tiivistelmäjulkaisu 
lähetettiin kaikille kutsuseminaariin osallistuneille 
ja kutsutuille (Suomen Diabetesliitto 2008). Lisäksi 
julkaisua oli jaossa eri tapahtumissa.

Huhtikuussa 2008 Diabetesliitto julkaisi 32-si-
vuisen osin Dehko-rahoin, osin Kuntokiri-varain-
hankintakampanjan tuotolla rahoitetun Tunnetko 
diabeteksen? -lehden, jossa kerrottiin tyypin 2 dia-
beteksesta ja sen ehkäisystä. Lehti jaettiin Seura- ja 
Viva- lehtien liitteenä. Lehteä postitettiin laajalti 
terveydenhuollon käyttöön. Sitä myös jaettiin run-
saasti erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Painosmäärä oli 
250 000.

Kalvosarjat

Hankkeesta tehtiin toimijoiden käyttöön yleisesit-
telynä toimiva kalvosarja suomeksi ja englanniksi. 
Dehkosta ja Dehkon 2D -hankkeesta tehtiin kalvo-
sarja, jota jaettiin toimijoiden käyttöön sekä esitettiin 
lukuisissa eri tilaisuuksissa.

Näyttelymateriaali

Hanketta esitteleviä postereita valmistettiin erilaisia 
näyttelyitä ja kongresseja varten. 

12.7. Terveydenhuollon henkilökunnan 
täydennyskoulutus 

Dehkon 2D -hankkeen koulutus- ja interventio-
työryhmän tehtävänä oli suunnitella hankkeen toi-
mijoiden koulutusta ja tässä tarvittavia resursseja. 

Koulutustarve D2D:ssa todettiin suureksi, kos-
ka mukaan tuli paljon toimijoita, jotka eivät olleet 
aikaisemmin olleet mukana diabeteksen ehkäisy- tai 
hoitotyössä. Koulutusta oli järjestettävä esimerkiksi 
tyypin 2 diabeteksesta sairautena, diabeteksen esi-
asteista, metabolisesta oireyhtymästä, näiden ja dia-
beteksen tunnistamisesta ja D2D:n työohjeista. Oli 
ymmärrettävä, mitä glukoosirasituskokeella mitataan. 
Hankkeessa käyttöön otetun muutosvaihemallin pe-
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riaatteet ja kliininen käyttö oli opeteltava ja sisäistet-
tävä. Sähköiseen diabeteksen hoitotietojärjestelmään 
siirryttäessä käyttäjät oli koulutettava uuden järjes-
telmän käyttöön.

Tietoja toimijoiden koulutustarpeista saatiin sai-
raanhoitopiireissä hankkeen alkaessa tehdyistä kou-
lutustarvekyselyistä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin alueella tärkeimmiksi tarvittaviksi koulutuksen 
aihepiireiksi nousivat ravitsemus- ja elintapaneuvon-
ta sekä ryhmänohjaus, kuten liikunta- ja painonhal-
lintaryhmien ohjaamiskoulutus (Korpi-Hyövälti ym. 
2008). Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kenttäväki 
toivoi yhtenäistä ohjauskäytäntöä yksilö- ja ryhmä-
ohjauksiin (Korpela ym. 2008). Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin alueella varsinaista koulutustarvekyselyä 
ei tehty, mutta aluekoordinaattorin eri terveyden-
huollon ammattilaisten kanssa lähtötilanteen kartoi-
tuksessa käytyjen keskustelujen johtopäätökset olivat 
samansuuntaiset. 

Sairaanhoitopiireissä toivottiin peruskoulutusta 
ohjauksen keskeisimmistä sisällöistä vuorovaikutus-
taitojen, liikunnan ja ravitsemuksen osalta. 

Hankkeessa toimivien koulutus jätettiin pääosin 
sairaanhoitopiirien tehtäväksi, koska hankkeella ja 
koulutus- ja interventioryhmällä ei ollut riittäviä re-
sursseja järjestää laajoja koulutuskokonaisuuksia, ja 
sairaanhoitopiirien vastuulla oli muutenkin tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden koulutus alueellaan. 
Koulutuksissa ehdotettiin käsiteltäväksi projektisuun-
nitelman mukaisia toimintaohjeita, ravitsemus- ja lii-
kuntaneuvonnan toteuttamista, muutosvaihemalliin 
perehdyttämistä ja tyypin 2 diabetesta sairautena. 
Jokaisen sairaanhoitopiirin odotettiin tekevän oman 
alueellisen koulutussuunnitelmansa. 

Hankkeen alussa sairaanhoitopiirit organisoivat 
alueillaan tyypin 2 diabetekseen liittyvää substans-
sikoulutusta ja projektin toimintaohjeiden läpikäy-
mistä yhdessä paikallisten hankkeen toimijoiden 
kanssa alueellisissa koulutustilaisuuksissa (aluera-

portit). Etelä-Pohjanmaalla järjestettiin PPP-pai-
nohallintaryhmien ohjaajakoulutusta, VLCD-kou-
lutusta ja koulutusta psykologeille (Korpi-Hyövälti 
ym. 2008). Koulutussisältöinä olivat seulottujen 
korkean riskin henkilöiden muutosvaiheen tun-
nistaminen, asiakaslähtöinen tavoiteasettelu ja 
kirjaaminen sekä kokonaisvaltainen elämäntapa-
ohjaus. Pirkanmaalla elämäntapamuutosten ohjaa-
jille järjestettiin esimerkiksi kehittämisseminaareja 
ja -työpajoja sekä verkkokoulutusta (Pölönen 
ym. 2009). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
ri panosti toimijoiden laaja-alaiseen koulutukseen 
koulutustarjotin-mallissaan (Pesonen ym. 2008).

Projektisuunnitelman mukaan hankkeessa oli tar-
koitus tukeutua pääosin olemassa olevaan mm. Suo-
men Diabetesliiton koulutusmateriaaliin riskihenki-
löitä opastettaessa. Hankkeen varoista ei ollut mah-
dollista tuottaa uutta koulutusaineistoa. Tavoitteena 
oli räätälöidä paikallisesti olemassa oleva materiaali 
omaan käyttöön.

Toimijat kuitenkin kaipasivat valmista ja edullista 
ohjausaineistoa, sillä kävi ilmi, että perusterveyden-
huollon ja työterveyshuollon toimipaikoissa oli näistä 
puutetta. Esille nousi toiveita keskitetysti laadittavas-
ta aineistosta mm. liikunnasta ja ravitsemuksesta. 

Koulutusryhmässä valmisteltiin PowerPoint-esi-
tyksiä, jotka käsittelivät muun muassa projektin työ-
ohjeita ja tyypin 2 diabetesta sairautena. Toimipai-
koille hankittiin jonkin verran myös interventioissa 
tarvittavaa opetusmateriaalia esimerkiksi ruokakuvia, 
ja välitettiin jo olemassa olevaa asiakasohjausaineis-
toa. Sairaanhoitopiirit valmistivat hankkeen kuluessa 
paljon omaa koulutusaineistoa (Korpi-Hyövälti ym. 
2008 ja Korpela ym. 2008).

Hankkeen alussa Diabetesliiton nettisivulle pe-
rustettiin FAQ-osasto (frequently asked questions), 
jonne toimijat saattoivat lähettää kysymyksiä tiedon-
keruuta koskevista kysymyksistä.  
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12. 8. Hankkeen toteutus viidessä 
sairaanhoitopiirissä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Dehkon 2D -hanke 
käynnistyi syksyllä 2003. Aluekoordinaattori aloitti 
työnsä, alueelliset ohjaus- ja projektiryhmät perustet-
tiin, luotiin kontakteja mahdollisiin yhteistyökump-
paneihin ja tehtiin lähtötason peruskartoituksia (Pö-
lönen ym. 2009).

Hankkeen alussa sairaanhoitopiirissä oli 452 091 
asukasta, 34 kuntaa ja 24 terveyskeskusta. Vuonna 
2007 asukkaita oli 476 851, kuntia 28 ja terveyskes-
kuksia 20. Kuntauudistusten lisäksi hankkeen alku-
puolella niin sairaanhoitopiirissä kuin Tampereen 
kaupungissa toteutettiin perustavaa laatua olevat 
organisaatio- ja terveyspalveluiden järjestämistä kos-
kevat uudistukset. Monet kunnallisen ja yksityisen 
työterveyspalvelujen yritykset valmistautuivat fuu-
sioihin. Merkittäviä tietojärjestelmien uudistuksia 
toteutettiin sekä terveyskeskuksissa että työterveys-
huollon yrityksissä.

Kahden ensimmäisen hankevuoden aikana sai-
raanhoitopiirissä ei kerätty hanketta varten erityisvel-
voitemaksua, joten hankkeen omarahoitusosuus oli 
saatava kunnilta suunnitelmallisen hanketyön kaut-
ta. Tätä varten laadittiin järjestelmä, asianmukaiset 
lomakkeet ja suunniteltiin hankekoulutus. Runsaat 
puolet sosiaali- ja terveysministeriöltä saadusta tuki-
rahasta kohdennettiin paikallishankkeille.

Hankkeen starttitapahtuman jälkeen vuonna 
2004 käytiin yhteistyöneuvottelut kaikkien terveys-
keskusten ja useiden työterveyshuollon yksiköiden 
kanssa. Tässä yhteydessä tehtiin paikallinen lähtö-
tilan kartoitus, joka koski myös terveyskeskusten 
ulkopuolista toimintaympäristöä tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyn edellytysten osalta. Samantyyppiset 
neuvottelut käytiin eräiden järjestöjen, apteekkien, 
terveydenhuollon oppilaitosten ja tutkimuslaitosten 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)   
Dehkon 2D -hankkeessa 2003–2008 

kanssa. Näiden neuvottelujen tuloksena perustettiin 
paikalliset D2D-ryhmät ja yhdyshenkilöverkosto.

Hankkeeseen perustettiin liikunta-asiantuntija-
ryhmä ja lasten lihavuusongelmaan perehtyvä työ-
ryhmä, lisäksi palkattiin osa-aikainen sihteeri sekä 
määräaikainen terveydenhoitaja, liikuntakoordinaat-
tori ja ravitsemuskoordinaattori.

Hankkeen toteutuksen lähtökohtana olivat Deh-
kon 2D -hankkeen projektisuunnitelman mukaisen 
toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen alueen 
perusterveydenhuoltoon. Toimintastrategiaksi va-
littiin korkean riskin strategia ja tärkeimmäksi koh-
deväestöksi aikuiset. Toiminnan perusmallina oli 
kumppanuus ja yhteistyö. Hankkeessa tehtävä kehi-
tystyö haluttiin integroida suoraan toimijoiden nor-
maaliin työhön.

Toiminnan edellytyksiä vahvistettiin lähtötilan-
teen kartoituksessa saadun tiedon pohjalta ja toimi-
joiden omaan osaamiseen ja vahvuuksiin nojautuen. 
Elintapaohjauksen, terveyttä edistävän liikunnan, ra-
vitsemuksen ja painonhallinnan osaamista sekä hoi-
topolkujen, työnjaon ja toimintamallien kehittämistä 
tuettiin asiantuntija-avun muodossa. Elintapaohjaus-
työhön tarjottiin uusia työkaluja, toimintamalleja 
(vyötärönympäryksen mittaus, riskitestaus, muutos-
vaihemalli) ja tätä varten hankkeessa kehitettyä oh-
jausaineistoa. Myös kirjaamiskäytäntöjä kehitettiin. 
Koulutusta järjestettiin alueellisesti, seutukunnalli-
sesti ja paikallisesti kullekin yksikölle ja ammattiryh-
mälle. Kehittämisseminaarein, työpajoin ja yhdys-
henkilötapaamisin luotiin foorumeja yhdessä oppi-
miselle, kokemusten vaihtamiselle, hyvien käytäntö-
jen levittämiselle ja välittömän palautteen saamiseksi 
hankkeen prosessien ohjausta varten. Ajankohtaista 
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tietoa välitettiin sähköpostiviestien, yhdyshenkilö-
postitusten ja Dehko&D2D News -lehden avulla.

Tyypin 2 diabetekseen sairastumisvaarassa olevi-
en henkilöiden tavoittamisen sekä tuen ja ohjauksen 
järjestämistä varten tarvittavia edellytyksiä, malleja ja 
hoitopolkuja lähdettiin kehittämään paikallishank-
keiden avulla. Paikallisille D2D-ryhmille järjestet-
tiin hanketyötä ja toiminnan kehittämistä koskevat 
koulutustilaisuudet. Jokainen ryhmä teki omasta 
organisaatiostaan lähtötasokartoituksen ja toimin-
nan kehittämissuunnitelmat seuraavaksi vuodeksi ja 
alustavan suunnitelman pidemmälle aikavälille. 10–
15 terveyskeskusta teki vuosittain varsinaisen han-
kesuunnitelman ja raportoi toteutuneen toiminnan. 
Muut kehittivät työtä ilman varsinaista hanketta ja 
tukirahoitusta. Kehittämistyötä tuettiin vuosittaisin 
hankeseminaarein. Toimintatapana oli jatkuvan laa-
dunparannuksen malli.

Terveyttä edistävän liikunnan edellytysten paran-
tumiseksi ja uusien yhteistyömallien kehittämiseksi 
PSHP:n Dehkon 2D-hankkeessa toteutettiin erilli-
nen LiikuntaLisä-hanke Tampereella. Toimintamal-
lia sovellettiin myös muihin kuntiin.

Tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden potilaiden 
hoitomahdollisuuksien parantamiseksi käynnistettiin 
Ylä-Pirkanmaalla erillinen DILLI-hanke.

Työterveyspalveluyritykset kehittivät työtään 
omaehtoisemmin ilman varsinaista raportointia 
PSHP:n Dehkon 2D- hankkeelle. Ne olivat mukana 
yhteistyössä ja osallistuivat aktiivisesti hankkeen ti-
laisuuksiin. Työterveyshuollon ja kansanterveystyön 
yhteistyön helpottamiseksi yksityisen ja kunnallisen 
sektorin kesken laadittiin sopimuksia laboratoriolä-
hetekäytäntöjen parantamiseksi sokerirasitus- ja li-
pidimääritysten osalta. 

Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtiin 
tiivistä yhteistyötä hankkeen alusta asti. Merkit-
tävimmät yhteistyökumppanit olivat Tampereen 
Diabetesyhdistys ry, Pirkanmaan Sydänpiiri ry se-
kä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU). Yhdessä 
osallistuttiin vuosittain erilaisiin yleisö- ja messu-
tapahtumiin sekä järjestettiin koulutuksia ja tehtiin 
asiantuntijayhteistyötä. Pirkanmaan Sydänpiirin ja 
HLU:n kanssa kehitettiin valtakunnalliseksikin mal-
liksi levinnyt Suomi Mies seikkailee -liikuntaryh-
mämalli vähän liikkuneille, keski-ikäisille miehille. 
Muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Kunnos-
sa kaiken ikää -hanke, Maa- ja Kotitalousnaiset ry, 
Kansalais- ja Työväenopistojen Liitto ry, Pirkanmaan 
Martat, terveyden- ja ravitsemisalan ammattilaisten 
yhdistykset, liikunnan lajiliitot, liikuntapalveluja 
tuottavat yritykset ja yhdistykset, ammattijärjestöt, 
työttömien yhdistykset sekä apteekit.

Tampereen yliopistollisen sairaalan, Tampereen 
yliopiston terveystieteen laitoksen, Stakesin Tam-
pereen yksikön, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysalan sekä ravitsemisalan, UKK-
instituutin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen kans-
sa tehtiin asiantuntijayhteistyötä. Näiden laitosten 
ja organisaatioiden kanssa järjestettiin myös yhteisiä 
koulutustapahtumia, keskusteltiin opintojen sisäl-
löistä sekä kehitettiin elintapaohjauksen tukena käy-
tettyä aineistoa.

Alueella toimiviin tiedotusvälineisiin oltiin yh-
teydessä eritoten erilaisten yleisötapahtumien yhte-
ydessä.

Terveyden- ja sosiaalihuollon päättäjiä sekä muita 
kuntapäättäjiä kutsuttiin hankkeen järjestämiin tilai-
suuksiin ja mentiin vierailuille kunnanvaltuustojen 
kokouksiin tai vastaaviin tilaisuuksiin.
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) 
Dehkon 2D -hankkeessa 2003–2008 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri päätti terve-
yden edistämisen strategiaansa liittyen osallistua 
valtakunnalliseen tyypin 2 diabeteksen ennaltaeh-
käisyohjelmaan vuosina 2003–2007. Hankkeella oli 
alusta alkaen sairaanhoitopiirin virkamies- ja luotta-
mushenkilöjohdon vahva tuki (Korpi-Hyövälti ym. 
2008). Dehkon 2D -hankkeeseen osallistuivat kaikki 
27 sairaanhoitopiirin kuntaa. Vuoden 2005 alusta 
Seinäjoki-Peräseinäjoki -kuntaliitoksen jälkeen kun-
tia oli 26. Perusterveydenhuollon toimintayksiköi-
hin nimettiin syksyllä 2003 Dehkon 2D -hankkeen 
vastuuhenkilöt. Julkisen terveydenhuollon lisäksi 
yksityisille työterveyshuollon palvelun tuottajille 
tarjottiin tasavertainen mahdollisuus osallistua, mo-
nipuolista tieto- ja aineistotukea sekä maksuttomat 
koulutukset. 

Alueella päädyttiin keskitettyyn hanketyöntekijä-
malliin. Hanketyöryhmään kuuluivat vastuulääkäri, 
aluekoordinaattori, diabeteshoitaja, ravitsemussuun-
nittelija, sairaanhoitaja-sihteeri sekä osan hankeajasta 
terveydenhoitaja ja fysioterapeutti. Hanketyönteki-
jät veivät mahdollisimman samansisältöisen, mutta 
kuntakohtaisesti räätälöidyn informaation tyypin 2 
diabeteksen ennaltaehkäisyn keskeisistä asiasisällöis-
tä kentän moniammatillisille toimijoille. Hankkeen 
kuluessa oli nähtävissä, että hanketyöntekijöiden 

pysyvyys ja kokoaikaisuus helpottivat kentän toimi-
joiden yhteydenottoja ja tarvittavan asiantuntijatuen 
saamista. Tämä toimintatapa ja läheinen yhteistyö 
muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa lisäsi tie-
toisuutta terveyden edistämisen merkityksestä ja 
nopeutti osaltaan ennaltaehkäisyyn liittyvän viestin 
leviämistä ja uskottavuutta. Tiedotusvälineiden asi-
allinen viestintätapa tuki hankkeen väestöstrategiaa 
ja tavoitti myös henkilöt, jotka eivät olleet terveyden-
huollon seurannan piirissä. 

Kuntakierroksella jo keväällä ja kesällä 2003 to-
teutettiin vastuulääkärin johdolla päättäjien, keskeis-
ten virkamiesten ja muiden toimijoiden virittäminen 
Dehkon 2D -hankkeen tavoitteille ja toimintaperi-
aatteille. Kuntakierros toistettiin vuonna 2007 kun-
nanjohtajien koolle kutsumana, jolloin tavoitteena oli 
kuulla kuntakohtaisista jo toteutuneista tai suunnit-
teilla olleista terveyden edistämisen toimenpiteistä. 
Kuntatilaisuuksissa kuultiin vastuulääkärin esittämä 
asiantuntijaluento ”Lihavuus terveyden menettämi-
sen riskitekijänä”. Dehkon 2D -hanketyöntekijöiden 
keräämissä kuntakohtaisissa koosteissa esiteltiin toi-
mijoille tyypin 2 diabeteksen ehkäisytyön lähtötilan-
ne ja edistyminen sekä kirjattiin esille tulleet kehit-
tämisideat. 
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Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty jo vuosia 
työtä alueen väestön terveyden edistämiseksi, ja tässä 
työssä on ollut mukana myös preventiivinen näkökul-
ma eri muodoissaan (Korpela ym. 2008). Strategise-
na linjauksenaan sairaanhoitopiiri pyrkii edistämään 
keskisuomalaisten terveyttä erikoissairaanhoidon 
keinoin. Vuonna 1998 Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri hyväksyttiin WHO:n kansainväliseen terveyttä 
edistävät sairaalat -verkostoon (Health Promoting 
Hospitals = HPH). 

Vuoden 2002 lopulla Keski-Suomen sairaanhoi-
topiiri päätti lähteä mukaan diabeteksen ehkäisy-
hankkeeseen, joka myöhemmin nimettiin Dehkon 
2D -hankkeeksi. Alueellinen ohjausryhmä, sen 
puheenjohtaja (vastuulääkäri) ja terveyskeskusten 
vastuuhenkilö nimettiin keväällä 2003. Aluekoordi-
naattori aloitti työnsä kesäkuun 2003 alussa. Valta-
kunnallista Dehkon 2D -hanketta toteutettiin Kes-
ki-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2003–2007. 
Ennen hankkeen alkua vuonna 2002 Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin alueella asui 266 806 henkilöä ja 
vuoden 2007 lopussa 270 701 henkilöä. Vuonna 2002 
kuntia oli 30 ja vuonna 2007 vastaava lukumäärä oli 
28, ja liitoskehitys jatkuu edelleen vilkkaana. Keski-
Suomessa on 41 terveysasemaa ja lähes 30 yksityisiä 
työterveyspalveluja tuottavaa yksikköä. Myös yk-
sityisten lääkäriasemien ostoja, fuusioita ja erilaisia 
uudelleen järjestelyjä (esim. liikelaitostumisia) on ta-
pahtunut runsaasti D2D-hankkeen aikana.

Keski-Suomen D2D-toiminnan rungon muodostivat: 

D2D-vastuulääkärin johtama alueellinen ohjaus-• 
ryhmä

Hankkeen yhteiset työntekijät (aluekoordinaatto-• 
ri, projektityöntekijä, ravitsemuskoordinaattori, 
liikuntakoordinaattori ja yksityisen työterveys-
huollon hanketyöntekijä)

Terveyskeskusten ja/tai terveydenhuollon kun-• 
tayhtymien itsensä valitsemat D2D -hanketyön-
tekijät sekä D2D-työryhmät

Terveyskeskusten ja työterveysasemien aktiiviset • 
työntekijät

Laaja yhteistyöverkosto eri toimijoiden kesken• 

Alueellinen ohjausryhmä kokoontui vastuulääkä-
rin johdolla 4-7 kertaa vuodessa vetäen toiminnan 
alueelliset päälinjaukset. Koko hankkeen käytössä 
Keski-Suomessa olleet työntekijät tekivät tiivistä yh-
teistyötä sekä keskenään että alueen muiden toimi-
joiden kanssa. He kiersivät maakuntaa niin tiiminä 
(D2D-kuntavierailukierroksilla) kuin kukin itsekseen 
kouluttaen ja pitäen kokouksia paikallisten työnte-
kijöiden kanssa. D2D-hanketyöntekijät kokoontui-
vat aluekoordinaattorin johdolla työkokouksiin 6–8 
kertaa vuodessa kouluttautumaan, oppimaan toinen 
toisiltaan ja miettimään yhdessä, kuinka terveyskes-
kuskohtaiset D2D:n korkean riskin asiakkaan hoito-
polut saadaan arjessa toimiviksi. Terveyskeskustasol-
la paikalliset D2D-vastuutyöryhmät suunnittelivat 
ja toteuttivat paikallistason D2D-toimintoja. Myös 
laaja yhteistyökumppaneiden joukko oli innolla mu-
kana toteuttamassa D2D-hanketta. Keski-Suomessa 
D2D-hankkeessa oli mukana alueen kaikki terveys-
keskukset ja käytännöllisesti katsoen myös kaikki yk-
sityiset työterveysasemat. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP)   
Dehkon 2D -hankkeessa 2003–2008
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on pohjoisin 
Suomen viidestä yliopistosairaanhoitopiiristä. Vuon-
na 2003 sen alueella oli 375 760 asukasta, ja vuonna 
2007 asukasmäärä oli noussut 386 972:een. PPSHP:n 
alueella Dehkon 2D -hankkeen toiminta päästiin 
käytännössä aloittamaan keväällä 2004, kun alue-
koordinaattori pystyi aloittamaan työnsä (Pesonen 
ym. 2008). Toiminta painottui Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelman korkean riskin strategiaan, ja pää-
tavoitteena oli saada terveyskeskukset ja työterveys-
huollot tekemään diabeteksen ennaltaehkäisytyötä 
ja ottamaan se osaksi arjen toimintaa. Vuonna 2004 
luotiin yhdyshenkilöverkostot, kartoitettiin yhteis-
työkumppanit sekä käynnistettiin toiminta. Toimin-
nan käynnistymistä tuettiin monipuolisella, moniin 

henkilöstöryhmiin kohdistuvalla koulutuksella, jota 
tarjottiin ns. koulutustarjottimelta. Vuosina 2005–
2007 tavoitteiksi asetettiin sekä seulontakäytäntöjen 
että ennen kaikkea elintapamuutoksiin tähtäävien 
interventioiden vakiinnuttaminen ja juurruttaminen 
pysyviksi käytännöiksi. Vertaisoppimiselle luotiin 
mahdollisuuksia säännöllisissä alueellisissa tapaami-
sissa. Paikallisissa ja toimiyksikkökohtaisissa arvi-
ointipalavereissa arvioitiin toiminnan kehittymistä. 
Hanke tuki terveydenhuollon toimijoita tarjoamalla 
asiantuntijapalveluita, koulutusta, ohjausaineistoa 
sekä tietojärjestelmän korkean riskin henkilöiden 
seurantaan. Paikallisen kehittämisrahan avulla kan-
nustettiin kokeilemaan uusia toimintamuotoja.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) Dehkon 
2D -hankkeessa  2005–2008 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri liittyi valtakunnalli-
seen D2D -hankkeeseen vuoden 2005 alussa.  Sai-
raanhoitopiirin D2D-hankevastaana toimi professori 
Leo Niskanen ja vastuutyöryhmän puheenjohtajana 
dosentti Leena Moilanen, molemmat oman toimensa 
ohessa. Diabetesliiton palkkaama aluekoordinaattori 
Mervi Lehmusaho aloitti työnsä maaliskuussa 2005 
ja toimi hankkeen loppuun saakka. Muut yhteiset 

hanketyöntekijät; hanke-, liikunta- ja ravitsemus-
koordinaattori ja toimistosihteeri, sekä paikallishan-
ketyöntekijät, työskentelivät hankkeessa vaihtelevia 
jaksoja syksystä 2005 syksyyn 2008. Hanketoimin-
nan ohjaukseen ja suunnitteluun osallistuivat lisäksi 
vuosina 2005–2007 Pohjois-Savon sairaanhoitopii-
rin D2D-ohjaus- ja vastuutyöryhmä ja vuonna 2008 
D2D-Sydän -projektityöryhmä. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) 
Dehkon 2D -hankkeessa 2003–2008
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Dehkon 2D -hankkeen tavoitteena oli soveltaa on-
nistuneita tieteellisiä tutkimustuloksia väestötasolla 
normaalin terveydenhuollon arkipäivässä. Hank-
keen vastuutyöryhmän puheenjohtaja selvitti vuonna 
2005 sokerirasituskokeen suorittamistapaa alueella, 
ja työn tuloksena sairaanhoitopiirissä standardoitiin 
sokerirasituskokeen suorittamistapa. Perustervey-
denhuollon ja työterveyshuollon toimijoille tiedotet-
tiin D2D-hankeasioista, alueellisesta toiminnasta ja 
tukipalveluista.  Ensimmäisinä hankevuosina ajettiin 
sisään hankkeen tiedonkeruumenetelmät, ja mukaan 
lähteneet toimipaikat valitsivat lomake- ja/tai sähköi-
sen järjestelmän toimipaikan linjausten mukaisesti. 
Ennen tiedonkeruun aloittamista suositeltiin paikal-
listen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitopolkujen 
työstämistä ja tiedonkeruun liittämistä osaksi hoito- 
ja ohjausprosessia. Elintapaohjaukseen suositeltiin 
erityisesti ryhmätoimintaa ja yhteistyötä painonhal-
linnan ja liikunnan muiden toimijoiden kanssa sekä 
terveydenhuollossa että kolmannella sektorilla 

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointi-
lomaketta eli Riskitestiä käytettiin ahkerasti korkean 
riskin asiakkaiden seulonnassa. Toimipaikkatasolla 
työstettiin ehkäisyn ja hoidon hoitopolkuja, joihin 
liitettiin myös hankkeen korkean riskin asiakkaiden 
tiedonkeruu. Verensokerimittauksin varmistettiin, 
etteivät seulassa kiinni jääneet sairastaneet diabetesta 
tietämättään. Kohonneen riskin omaavat ja diabetek-
sen esiasteita sairastavat ohjattiin elintapaohjauksen 
ja diabeetikot hoidon piiriin. Hanke koulutti alueelle 
60 painonhallintaryhmän ohjaajaa kolmena erillisenä 
kurssina. Samalla näille toimipaikkojen ryhmäohjaa-
jille neuvottiin hankkeen tiedonkeruussa, erityisesti 
interventioissa, käytetty muutosvaihemalliajatteluun 
pohjautuva ohjaustapa. Ravitsemus- ja liikuntakoor-
dinaattori olivat käytettävissä kentällä asiantuntijoina 
mm. koulutuksissa ja interventioryhmissä kysynnän 
mukaan. 

Terveydenhuollon toimijoiden alueellinen verkos-
toituminen, yhtenäiset käytännöt ja muilta oppiminen 
olivat alusta lähtien tavoiteltuja asioita Pohjois-Sa-
vossa. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä muiden saman-
suuntaisten hankkeiden kanssa ja siitä oli toiminnalle 
selkeää hyötyä. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita 
olivat Ylä-Savon terveysliikunta- ja ravitsemushanke, 
Terve Kuopio -ohjelma, Pohjois-Savon Sydänpiiri 
ry., Pohjois-Savon Liikunta, Pohjois-Savon Martat ja 
Pohjois-Savon Maa- ja Kotitalousnaiset. Yhteistyötä 
tehtiin myös Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion 
yliopiston, kansalaisopistojen ja lääke- ja elintarvikete-
ollisuuden kanssa sekä myös eri kunnissa paikallista-
solla järjestöjen, yhdistysten ja apteekkien kanssa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liittyessä hank-
keeseen sillä oli jo käytettävissään hankkeen yhteinen 
projektisuunnitelma, joilla hanketta suunniteltiin ja 
vietiin käytäntöön. Pohjois-Savossa pidettiin tärkeä-
nä paikallishankkeiden käynnistämistä, jotta toimin-
taa saatiin nopeasti kuntiin toimipaikkatasolle. Tähän 
tarkoitukseen myönnettiin hakemusten perusteella 
paikallishankerahoitusta vuosina 2005–2007 yhteen-
sä 12 paikallishankkeelle ja vielä jatkorahoitusta juur-
ruttamis- ja levittämistyöhön 8 paikallishankkeelle 
vuonna 2008. 

PSSHP:n toiminta-ajatuksena oli tukea alueen 
terveydenhuollon toimijoita luomaan sellaisia toi-
mintakäytäntöjä, että tyypin 2 diabetesriskiasiakkaat 
ohjautuvat hoidon ja ohjauksen piiriin sekä ottavat 
vastuun omista elintavoistaan. Tavoitteena oli, että 
osa hankeaikana luoduista hyvistä toimintakäytän-
nöistä muuntuisi pysyväksi toiminnaksi.

D2D-toiminnan keskeiset tavoitteet Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiirissä olivat:

 
Päätavoite: 
   Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy   
   osaksi perusterveydenhuollon arkea.

 
Päätavoitetta tukevat osatavoitteet:

1.  Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitopolkujen  
 työstäminen kunnissa. 

2.  Korkean riskin asiakkaiden seulonta ja ohjaus  
 elintapamuutoksiin sekä ryhmäohjauksen  
 kehittäminen paikallisesti.

3.  Terveydenhuollon toimijoiden tukeminen D2D- 
 työssä koulutuksin sekä tuki- ja ohjaus-  
 materiaalein.

4.  D2D-tiedonkeruun toteuttaminen (korkean  
 riskin asiakkaiden mukautettu kokonaistavoite  
 1 500 henkilöä) ja D2D-vuositarkastuskäyntien  
 toteutumisen ja valtimotautipotilaiden ohjau- 
 tumisen tukeminen tiedonkeruun piiriin ja  
 jatkoseurantaan.

5.  Kehittää uusia ja tukea jo käytössä olevia tyy- 
 pin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisai- 
 rauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimin- 
 tamalleja ja -käytäntöjä perusterveydenhuollossa.

6.  Väestön tietoisuuden lisääminen tyypin 2  
 diabetesriskistä ja siihen vaikuttamisesta  
 elintavoin. 
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13. Hankkeen vaikuttavuuden arviointi 

KUVA 12. Dehkon 2D -hankkeen 
arviointitutkimuksen maantieteelliset alueet.

D2D:n vaikuttavuuden arvioinnista huolehti Kan-
santerveyslaitos erillisten tutkimussuunnitelmi-
en mukaisesti. D2D:ta ei suunniteltu tieteelliseksi 
tutkimukseksi, vaan terveydenhuollon käytäntöjen 
pysyvään muuttamiseen tähtääväksi kansanterveys-
hankkeeksi diabeteksen ehkäisemiseksi. 

Dehkon 2D -hankkeen arvioinnin tavoitteet  
ja menetelmät

Hankkeen vaikutusten arvioinnin päätavoitteet mää-
ritettiin vastaamaan hankkeen varsinaisia tavoitteita 
jo ennen hankkeen käynnistymistä. Korkean riskin 
strategian mukaisten perus- ja työterveydenhuollos-
sa toteutettujen interventioiden vaikuttavuuden arvi-
oinnin päämittarina käytettiin tyypin 2 diabeteksen 
ilmaantuvuutta korkean riskin henkilöillä seurannan 
aikana. Samoin näiden henkilöiden tärkeimpien 
riskitekijöiden, kuten painon, vyötärönympäryksen 
ja elintapojen, muutoksia seurattiin interventioiden 
vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Väestötasolla tavoitteena oli seurata tyypin 2 
diabeteksen ja sen riskitekijöiden esiintyvyyttä han-
kealueilla. Väestötutkimusten avulla määritettiin glu-
koosiaineenvaihdunnan häiriöiden ja ylipainon esiin-
tyvyyden muutokset hankkeen aikana. Hypoteesina 
oli, että korkean riskin henkilöiden seulontajärjes-
telmän avulla väestöstä löydettäisiin myös tunnista-
mattomat diabeetikot nykyistä paremmin. Näin ollen 
odotusarvona oli, että tunnistettujen diabeetikoiden 
määrä kasvaisi hankealueilla suhteessa muuhun 
maahan, mutta vastaavasti tunnistamattoman diabe-
teksen esiintyvyys laskisi. Näin pystyttäisiin osoitta-
maan myös se, miten tyypin 2 diabeteksen varhaisen 
toteamisen strategiassa onnistuttiin. Väestötasolla 
haluttiin lisäksi seurata tyypin 2 diabeteksen tietoi-
suuden mahdollisia muutoksia. Odotusarvona oli, 
että hankkeen seulontajärjestelmä ja muu väestöön 
kohdistuva toiminta lisäävät väestön tietoisuutta, mi-
tä kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti tärkeimpiin 
riskitekijöihin. 

Hankkeen prosessiarvioinnilla oli kaksi tavoitetta. 
Hankkeen interventioihin seulottujen korkean riskin 
henkilöiden elintavoissa tapahtuvia muutoksia halut-
tiin seurata, jotta tunnistettaisiin selittäviä tekijöitä 
mahdollisissa tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden 
ja riskitekijöiden muutoksissa. Toisena tavoitteena 

oli seurata, miten hankealueilla tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyyn suuntautuvat toimenpiteet toteutuvat eri 
toimipaikoissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää hank-
keen aiheuttamat mahdolliset muutokset toimipaik-
kojen organisoinnissa ja resurssien jaossa.

Kustannusvaikuttavuusanalyysin tavoitteena oli 
selvittää hankkeessa toteutettujen interventioiden 
kustannukset ja suhteuttaa nämä mahdollisesti saa-
vutettuihin interventioiden vaikutuksiin ilmaantu-
vuus- ja elämänlaatukriteereillä mitattuna. Inter-
ventioiden pitkän aikavälin kustannusvaikuttavuutta 
arvioidaan simulointimalleilla. Tavoitteena on lisäksi 
seurata interventioihin osallistuneiden henkilöiden 
tulevaa terveyspalveluiden käyttöä ja näihin liittyviä 

Tutkimusalueet

Dehkon 2D -hanke

Vertailualue
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kustannuksia pitkällä aikavälillä kansallisia rekisterei-
tä hyödyntäen, ja näin varmentaa mallintamiseen ja 
tässä tarvittaviin oletuksiin perustuvat tulokset.

Jotta Dehkon 2D -hankkeen vaikuttavuuden arvi-
ointi ylläkuvatun mukaisesti ei olisi pelkästään kuvaa-
va analyysi mahdollisista muutoksista hankealueilla 
ja seulottujen korkean riskin henkilöiden terveyden-
tilassa ja elintavoissa, arviointitutkimukseen sisälly-
tettiin kokeellinen asetelma. Interventioihin ohja-
tuille korkean riskin henkilöille valittiin konstruoitu 
verrokkiryhmä, joka ei ollut osallistunut hankkeen 
muodollisiin interventioihin. Näiden verrokkihenki-
löiden terveydentilaa, riskitekijöitä, terveyspalvelui-
den käyttöä ja lääkekustannuksia seurattiin samoilla 
menetelmillä kuin hankkeen interventioihin kuuluvia 
henkilöitäkin. Verrokkihenkilöiden seurannalla voi-
daan paremmin huomioida esimerkiksi korkean ris-

kin henkilöiden normaaliin vanhenemiseen liittyvät 
muutokset ja siten määrittää tarkemmin varsinaisten 
interventioiden aikaansaamat muutokset. Lisäksi 
verrokkiasetelman käytöllä voidaan ottaa huomioon 
”regression to the mean” -ilmiö, joka voi syntyä kor-
kean riskin henkilöiden valikoituessa interventioihin 
(Bland ja Altman 1994). Tämän ilmiön takia saa-
tetaan interventiotutkimuksissa käytetyissä vaikut-
tavuusmittareissa havaita muutoksia ilman, että itse 
interventiolla on mitään vaikutusta.

Myös väestötason muutosten arviointi tehtiin ko-
keellisena asetelmana, ja tutkimukseen sisällytettiin 
vertailualueita. Muutoksia glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriöiden esiintyvyydessä, tyypin 2 diabeteksen 
riskitekijöissä ja tietoisuudessa diabeteksesta seurat-
tiin siksi myös hankealueiden ulkopuolisessa väestös-
sä (kuva 12).

KUVA 13. D2D -hankkeen arviointitutkimuksessa käytettävät tietolähteet.

Tutkimukset joissa terveystarkastus:

FINRISKI 2002
Riippumaton väestöotos

vertailualueilla

Kohortin seuranta

Postikyselytutkimukset ja rekisteritiedot:

FINRISKI 2007
Riippumaton väestöotos

vertailualueilla

D2D-VT 2004
Riippumaton väestöotos

hankealueilla

D2D-VT 2007
Riippumaton väestöotos

hankealueilla

2002          2004           2007      vuosi

Vuosittaiset postikyselyt hankkeen toimipaikkoihin

Vuosittaiset postikyselyt väestön tietoisuudessa (AVTK)

Valtakunnalliset henkilörekisterit

FINRISKI 2002
Korkean riskin

henkilöt

Kohortin seuranta

D2D
Seulotut korkean riskin

henkilöt hankkeen
interventioissa
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Arvioinnissa käytetyt tietolähteet

Hankkeen arvioinnissa käytettävät tietolähteet ja nii-
den aikajana on esitetty kuvassa (kuva13). 

Henkilökohtaisen terveystarkastuksen sisältävien 
poikkileikkaus- ja kohorttitutkimusten lisäksi arvi-
oinnissa hyödynnetään postikyselytutkimuksia ja val-
takunnallisten henkilörekistereiden tietoja.

Kansallisia, viiden vuoden välein toteutettavia 
FINRISKI-väestötutkimuksia (Laatikainen ym. 
2003) laajennettiin vuosina 2002 ja 2007 siten, että 
osajoukolle tehtiin glukoosirasituskoe diabeteksen ja 
muiden glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden sel-
vittämiseksi. Koska FINRISKI-tutkimus ei kattanut 
kaikkia Dehkon 2D -hankkeeseen kuuluvia alueita, 
toteutettiin näillä alueilla lisäksi erilliset D2D-väes-
tötutkimukset vuosina 2004 ja 2007 (Peltonen ym. 
2006). Näiden tutkimusten menetelmät noudattivat 
pääsääntöisesti FINRISKI -tutkimusten protokollaa. 
Väestötasolla tapahtuvia muutoksia tietoisuudessa 
ehkäisyohjelmasta seurattiin lisäksi vuosittain hyö-
dyntäen Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäy-
tyminen ja terveys (AVTK) -postikyselytutkimusta 
(Helakorpi ym. 2008).

Hankealueilla seulontajärjestelmällä valittujen 
korkean riskin henkilöiden tiedot kerättiin joko pe-
rusterveydenhuollon tietojärjestelmistä sähköisessä 
muodossa tai erillisillä kyselylomakkeilla. Näiden 
henkilöiden diabeteksen ilmaantuvuutta seurattiin 
Kelan ylläpitämien lääkehoitojen erityiskorvausre-
kisterin ja sairasvakuutuksessa korvattujen lääkeos-
tojen rekisterin avulla. Lisäksi osajoukolle tehtiin 
seurannan aikana terveystarkastus, johon sisältyi 
oraalinen glukoosirasituskoe mahdollisen diabetek-
sen ilmaantuvuuden selvittämiseksi. Interventioiden 
toteutumista ja muutoksia elintavoissa seurattiin li-
säksi kohorttiasetelmana kyselylomakkeiden avulla.

Interventioihin seulotuille korkean riskin henki-
löille valittiin verrokkiaineisto vuoden 2002 FINRIS-
KI-terveystutkimukseen osallistuneiden joukosta. 
Käytetyt valintakriteerit olivat samat kuin Dehkon 
2D -hankkeen seulonnassa, siis tarkoituksena oli löy-
tää verrokkiaineistoksi kohortti vastaavanlaisia korke-
an riskin henkilöitä. Oletuksena on, että verrokkiryh-
mään valitut henkilöt eivät ole saaneet järjestelmäl-
listä terveysneuvontaa seurannan aikana. Verrokkien 
terveydentilaa seurattiin Kelan rekistereiden avulla, 
ja lisäksi heidät kutsuttiin henkilökohtaiselle terveys-
tarkastuskäynnille, joka sisälsi glukoosirasituskokeen 
diabeteksen toteamiseksi vuonna 2007.

Muutoksia hankkeen toimipaikkojen käytän-
nöissä seurattiin vuosittain kyselylomakkeilla, jotka 
kohdistettiin kaikkien hankkeeseen osallistuvien toi-

mipaikkojen yhteyshenkilöille ja johtaville lääkäreille 
sekä lisäksi hankkeen aluekoordinaattoreille. Kyse-
lyillä kerättiin tietoa hankkeessa tarjotuista inter-
ventiomuodoista ja niiden käyttöasteesta, hankkeen 
paikallisista resurssitiedoista, hankkeeseen liittyvästä 
koulutuksesta sekä hankkeen priorisoinnista muun 
toiminnan ohella. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää 
hankkeen aiheuttamat mahdolliset muutokset toimi-
paikkojen organisoinnissa ja resurssien jaossa. 

Valtakunnallisista henkilörekistereistä saatavaa 
tietoa hyödynnettiin diabeteksen ilmaantuvuuden 
seurannan lisäksi hankkeeseen osallistuvien henkilöi-
den terveyspalveluiden käytön seuraamisessa. Lisäksi 
osaotokselle interventio- ja verrokkihenkilöitä tehtiin 
avopalveluiden käyttöä ja elämänlaatua selvittäviä 
postikyselytutkimuksia. Näitä tietoja hyödynnetään 
kustannusvaikuttavuusanalyyseissä.

Arviointitutkimuksen resurssit

Dehkon 2D -hankkeen arviointitutkimuksessa käy-
tettävien aineistojen keräämiseen tarvittava rahoitus 
hankittiin useista eri lähteistä. Kansanterveyslaitok-
sen jo olemassa olevia terveydenseurantajärjestelmiä 
kuten kansallisia FINRISKI- ja AVTK -tutkimuk-
sia sovellettiin ja laajennettiin niin, että Dehkon 2D 
-hankkeen arvioimista palvelevat tiedot saatiin ke-
rättyä kustannustehokkaasti. Näiden seurantajärjes-
telmien infrastruktuurin lisäksi Kansanterveyslaitos 
käytti arviointiin laitoksen sisäisiä määrärahoja ja 
tutkijalähtöisesti hankittuja ulkopuolisia tutkimus-
apurahoja, joiden osuus arviointitutkimuksen koko-
naisrahoituksesta on ollut merkittävä. Lisäksi tutki-
muksen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista tässä 
laajuudessa ilman yhteistyötä hankkeeseen kuuluvien 
sairaanhoitopiirien kanssa ja ilman näiden osallistu-
mista arviointitutkimuksen kustannuksiin. 

Tiedonkeruu  

Tiedonkeruun suunnittelu

Kansanterveyslaitoksen mukaantulo hankkeeseen 
alihankkijana ja kumppanina varmistui vasta vuo-
denvaihteessa 2003–2004. Tuolloin hankkeen orga-
nisaatio oli pääosin rakennettu, mutta vaikuttavuu-
den arvioinnin suunnitelma ei ollut vielä lopullinen. 
Projektisuunnitelmassa ei ollut yksilöity mitä kaikkia 
vaikuttavuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja 
toimipisteistä tulisi kerätä. Käyttöön tuleva tietojär-
jestelmä ei ollut vielä selvillä, ja hankkeen tietosuoja- 
ja lupakysymykset olivat vielä avoinna. 
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Hankkeen tiedonkeruujärjestelmän rakentamisen 
ongelmana ei ollut niinkään se mitä tietoja hankkees-
sa kerätään vaan millä järjestelmällä.

Tiedonhallintaryhmä totesi, että tiedonkeruulo-
makkeilla oli ensisijaisesti kerättävä vaikuttavuus-, 
prosessi- ja taustatietoja sekä tietoja terveystalous-
tieteellisten analyysien mahdollistamiseksi. Kan-
santerveyslaitoksen väestötutkimuksissa käytetty 
FINRISKI-tutkimuksen kyselylomake ei sellaisenaan 
täysin soveltunut hankkeen käytännön tarpeisiin, joten 
sitä muokattiin. Samalla kuitenkin menetettiin osin 
vertailumahdollisuus FINRISKI-tutkimukseen. 

Tiedonkeruun vaihtoehdot

Tiedonkeruujärjestelmän osalta ensiajatuksena oli 
rakentaa samanlainen malli, jota käytettiin DPS-
tutkimuksessa. Siinä tiedot olisi syötetty sähköisesti 
internet-järjestelmää käyttäen Kansanterveyslaitok-
selle, jossa tietokantaa olisi hallittu ja tehty tarvit-
tavat analyysit. Koska kyseessä ei kuitenkaan ollut 
tutkimus, vaan diabeteksen ehkäisyohjelman imple-
mentoiminen perusterveydenhuoltoon ja työterveys-
huoltoon, ei terveydenhuollon tietojen hallinta Kan-
santerveyslaitoksen toimesta ollut mahdollista. 

Tiedonkeruun toteuttamiseen nähtiin kolme   
vaihtoehtoa: 

A. Tiedonkeruulomakkeet 
Tiedot kerätään paperisille tiedonkeruulomakkeil-
le (CRF-lomakkeet) kuten tieteellisissä  tutkimuk-
sissa. Täytetyt lomakkeet kerätään toimipaikoista 
ja analysoidaan Kansanterveyslaitoksella. 

B. Nettipohjainen tiedonkeräys

Hoitopaikat lähettävät joko paperimuodossa tai 
sähköisessä muodossa sairauskertomusjärjes-
telmiin tallennetuista potilastiedoista hankkeen 
vaikuttavuuden arvioinnin kannalta olennaisen in-
formaation internetin välityksellä Kansanterveys-
laitokselle. Tiedoista voidaan analysoida erilaisia 
yhteenvetoja hankkeen vaikuttavuuden arviointia 
varten ja terveydenhuollon käyttöön.

C. Sähköinen diabetesrekisteri

Sähköistä diabeteksen hoitotietojärjestelmää 
(ProWellness) käytetään projektin vaikuttavuuden 
arviointia varten tarvittavien tietojen tallentamiseen. 
Järjestelmä mahdollistaa nopean tiedonvälityksen 
Kansanterveyslaitokselle ja siitä voidaan saada 
reaaliajassa myös toimipaikkakohtaisia raportteja ter-
veydenhuollon kliinisiin ja hallinnollisiin tarpeisiin. 

 Kaikkien vaihtoehtojen ongelmana oli kaksois-
kirjaus. Terveydenhuollon ammattihenkilöt olisivat 
joutuneet kirjaamaan vaadittavat potilastiedot sekä 
sähköiseen tai paperimuodossa olevaan terveysker-
tomukseen että hanketta varten tarvittavat tiedot 
erilliseen tiedonkeruujärjestelmään.

Hankkeen alkaessa keskusteltiin, onko mahdol-
lista saada ns. diabeteksen ydintietoja hoitopaikko-
jen terveyskertomuksista. Todettiin, että olisi tärkeää 
saada terveydenhuollon prosesseja kuvaavat perustie-
dot kerättyä järjestelmistä itse hoidon tarpeita varten 
mutta myös hallinnon käyttöön. Hyvin strukturoi-
dusta järjestelmästä olisi ollut helppoa saada kerättyä 
laajempia tietoja erilaisten tutkimusohjelmien, kuten 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkee-
seen. 

Jo D2D:n suunnitteluvaiheessa aloitettiin säh-
köisten sairauskertomusjärjestelmien toimittajien 
kanssa keskustelut siitä, olisiko mahdollisuuksia saa-
da hankkeen tarvitsemia tietoja suoraan sairauskerto-
muksista. Dehko-ohjelmassa mainitusta periaattees-
ta maanlaajuisen kolmiportaisen diabetesrekisterin 
rakentamisesta (Dehkon avaintoimenpide 5) oli luo-
vuttu. Oli arvioitu, ettei teknisesti diabetesrekisterin 
vahvimpana teknisenä toteuttamisvaihtoehtona esillä 
ollutta ProWellness-diabeteshoitotietojärjestelmää 
saataisi nopeasti käyttöön koko maahan (Winell ym. 
2005).

Hankkeen alkaessa 95 %:ssa terveyskeskuksista 
oli käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä. Ter-
veyskeskukset käyttivät pääasiassa Effi ca- ja Pegasos- 
järjestelmiä. Muutamilla terveyskeskuksilla oli käy-
tössä Mediatri-järjestelmä.  Diagnoosikoodien mer-
kitsemisprosentti oli 0-100 %:ssa toimipaikasta riip-
puen. 

Potilastietojärjestelmien strukturoituun tietoon 
oli vaikeaa päästä käsiksi. Järjestelmiä ei ole raken-
nettu sellaisella tarkkuudella, että niihin tallennettuja 
tietoja olisi voitu saada käyttöön tarkempia analyysejä 
tai raportteja varten. Liittymärajapintoja ei ollut eril-
lisjärjestelmien (esimerkiksi ProWellness) ja kaikkien 
perusjärjestelmien välillä.

Yksityisessä työterveyshuollossa oli hankkeen 
alkaessa käytössä monenlaisia järjestelmiä (esimer-
kiksi Doktorex, Softmedic, Medipro ja Provirex). 
ProWellness-järjestelmän ja työterveyshuollon jär-
jestelmien välillä ei ollut toimivia rajapintoja.
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Tiedonkeruun toteuttaminen

Hankkeen tiedonkeruu päätettiin toteuttaa tiedon-
keruulomakkeita käyttäen. Kaikki toimipaikat käyt-
tivät optisesti luettavia tiedonkeruulomakkeita.  Sen 
lisäksi osa toimipaikoista keräsi tiedot sähköiseen 
ProWellness -diabeteshoitotietojärjestelmään siellä 
missä järjestelmä oli ennestään käytössä. Tavoitteek-
si asetettiin lisätä sähköisen tietojärjestelmän käyttöä 
hankkeen aikana. Hankkeen tiedonkeruussa oli siis 
käytössä kaksi tiedonkeruujärjestelmää.

Tiedonkeruulomakkeet 

Käytössä oli viidenlaisia tiedonkeruulomakkeita  
(liite 4):

Esitietolomake (sisältäen 15D-lomakkeen)• 
Tiedonkeruulomake (alkutarkastuksiin ja vuosi-• 
kontrolleihin)
Interventiokäyntilomake• 
Lyhytkäyntilomake• 
Lääkärinkäyntilomake• 

Tiedonkeruulomakkeet pilotoitiin Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä Äänekoskella, Saarijärvellä ja 
Karstulassa.

Esitietolomakkeen henkilö täytti itse. Muut lo-
makkeet täytti hoitaja, työterveyshoitaja, lääkäri, 
työterveyslääkäri tai muu terveydenhuollon ammat-
tihenkilö (kuva 14).

Lomakkeet luettiin optisesti Jyväskylän yliopis-
ton tietohallintokeskuksessa ja muutettiin sähköiseen 
muotoon, jonka jälkeen ne lähetettiin Kansanterve-
yslaitokselle analysoitavaksi. 

Alun perin tavoiteltiin vähintään kaksi kertaa 
vuodessa tapahtuvaa optista luentaa ja analysointia. 
Tällöin terveydenhuollon toimijat olisivat saaneet lä-
hes reaaliaikaista palautetta hankkeen edistymisestä 
alueellaan ja valtakunnallisesti (kuva 15).  Palautteen 
saamista pidettiin tärkeänä. 

Käytännössä optinen luenta tehtiin koko hank-
keen kuluessa kuusi kertaa (loka-joulukuussa 2005, 
elokuussa 2006, joulu-tammikuussa 2007, helmi-
kuussa 2008, heinä-syyskuussa 2008 ja elo-syyskuussa 
2008 ). Tulosten perusteella Kansanterveyslaitoksessa 
laadittiin kenttäraportit valtakunnallisesta ja sairaan-
hoitopiirien tilanteesta vuonna 2005. Kenttäraport-
tien perusteella voitiin tehdä joitakin yleisiä johto-
päätöksiä hankkeen etenemisestä. Reaaliaikaista tai 
vuosittaista palautetta ei kentälle pystytty toimitta-
maan hankkeen kuluessa. Vasta kun koko aineisto oli 
kerätty, puhdistettu ja analysoitu, voitiin varsinaisen 
hankeajan jo päätyttyä saada valtakunnallisia ja sai-
raanhoitopiirikohtaisia tuloksia toimijoille. 

Lomakkeiden täyttäminen toimipaikoissa sujui 
yleisesti ottaen hyvin. Jonkin verran lomakkeita se-
koitettiin keskenään toimipaikoissa, niihin tehtiin 
ylimääräisiä merkintöjä tai liimailtiin post it-lappuja, 
mikä ajoittain hidasti skannausprosessia.

KUVA 14.  Korkean riskin henkilön hoitopolku ja vaikuttavuuden arviointia varten tarvittavien tietojen kerääminen 
Dehkon 2D -hankkeen tiedonkeruulomakkeilla.

Korkea T2DM-riski
≥• 15 pistettä riskitestissä

valtimotautitapahtuma• 

gestaatiodiabetes• 

IGT tai IFG• 

Vuosi-
kontrollit
hoitajalla

Tiedonkeruulom
ake

(vuosikontrolli) +
 E

sitietolom
ake

1. käynti
hoitajalla

2. käynti
hoitajalla

Käynti
lääkärillä

Yksilö-
ohjaus

Ryhmä-
ohjaus Vuosi-

kontrollit
lääkärillä

Tiedonkeruulom
ake 

(1
. ja 2

. käynti) +
 E

sitietolom
ake

(asiakas täyttää)

Lääkärinkäyntilom
ake

Interventiokäyntilom
akkeet

(jokaisella käynnillä)

Lääkärinkäyntilom
ake
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ProWellness-diabetestietojärjestelmä 

ProWellness-diabetestietojärjestelmä on Oulussa ke-
hitetty internet-pohjainen sisältöriippumaton kroo-
nisten sairauksien hoitoon suunniteltu työväline. 
Järjestelmä on rakennettu hyödyntäen web- ja tieto-
kantapohjaisten ohjelmistojen rakentamiseen käytet-
täviä standardityökaluja ja monikerrosarkkitehtuuria. 
Tietojen alueellinen yhteiskäyttö ja tietosuoja ovat 
oleellinen osa järjestelmän toimintaa.

Järjestelmä tukee vastaanottotyötä havainnollisen 
tiivistelmänäytön ja erilaisten käyntilomakkeiden 
avulla, joita on valmiiksi suunniteltu erilaisiin vas-
taanottokäynteihin (kuva 16). 

Vastaanottokäynneillä syntyvä tutkimustieto tal-
lennetaan käyntilomakepohjiin, ja tallennettuja tie-

toja hyödynnetään erilaisissa potilaista tehtävissä yh-
teenvetotiedoissa sekä raporteissa. Hoitojärjestelmän 
avulla voidaan kirjata riskitekijät ja arvioida diabetek-
sen sekä sydän- ja verisuonitautien sairastumisriski. 
Yksilöllisesti asetettavat tavoitteet kirjataan järjes-
telmään, ja niiden toteutumista seurataan. Hoitojär-
jestelmä tarjoaa välineet, joita potilaiden hoitotyössä 
tarvitaan eri tilanteissa. Ajantasaiset tiedot hoidon 
onnistumisesta ja ajantasaiset hoitosuositukset ovat 
periaatteessa aina saatavilla. Järjestelmään alettiin 
vuonna 2003 rakentaa yhteistyössä Käypä hoito 
-suositusten ja Duodecimin Terveysportin kanssa 
ominaisuuksia, jotka tarjoavat hoitosuositusten so-
veltamista helpottavaa tukea päätöksentekoon. 

KUVA 15.  D2D:n tiedonkeruussa tavoiteltu jatkuvan arvioinnin periaate. 

KUVA 16. Tyypillinen ProWellness-näkymä.

Tavoite:
Puolen vuoden välein

1. Tiedonkeruu
2. Optinen luku
3. Tietojen analysointi Kansanterveyslaitoksella
4. Palaute toimipaikkaan. Johtopäätökset ja toiminnan uudelleen suuntaaminen

KUVA 16. Tyypillinen ProWellness-näkymä.
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ProWellness-järjestelmään voitiin siirtää labora-
toriotietoja suoraan laboratoriotietojärjestelmistä, ja 
järjestelmästä oli yhteys potilas- ja väestörekisterei-
hin. Väestötiedot saatiin ProWellness-järjestelmään 
niistä potilasrekistereistä, jotka olivat yhteydessä vä-
estörekisteriin. Tällaisia rekistereitä olivat AHO, SA-
PO, Effi ca, Pegasos, Finstar ja Mediatri. Tietoa siir-
rettiin siihen automaattisesti seuraavista laboratorio-
järjestelmistä: Effi casta, Multilab II:sta ja Tamlab:sta. 
Pegasos-yhteys oli suunnitteilla. ProWellness-järjes-
telmä oli tarkoitus integroida terveyskeskusten poti-
lastietojärjestelmiin, ja siitä oli jo rakennettu liittymät 
Effi ca-, Pegasos-, Finstar- ja Mediatri-järjestelmiin. 

Kaikissa hankkeen sairaanhoitopiireissä oli hank-
keen alkaessa ProWellness  -diabetestietojärjestelmä 
käytössä jossain laajuudessa. Pirkanmaan diabe-
tesjärjestelmää käyttivät alueen sairaalat ja monet 
terveyskeskukset, ja käyttö oli laajenemassa. Keski-
Suomen sairaanhoitopiirissä järjestelmä oli hankittu 
osaan kuntia. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 

järjestelmä oli keskussairaalan käytössä ja sen käy-
tön laajentamisesta kuntiin oli keskusteltu. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli kaksi palvelinta. 
Toinen oli Oulun kaupungin terveyskeskuksella ja 
toinen Diabro-projektilla Taukokankaan kuntoutus-
laitoksella. Järjestelmän käyttö sairaaloissa ja erikois-
poliklinikoilla oli ollut aktiivista sekä hoitajien että 
lääkäreiden keskuudessa. Terveyskeskuksissa käyttö 
oli ollut pääasiassa hoitajien vastuulla.

Hankkeeseen tiedettiin tulevan mukaan hoi-
toyksikköjä, joiden liittyminen sairaanhoitopiirin 
järjestelmän käyttäjiksi tulisi olemaan tietoturva- tai 
muista syistä vaikeaa. Yksiköitä olivat esimerkiksi 
yksityiset lääkäriasemat ja työterveyshuollot. Niiden 
hoitoyksikköjen osalta järjestelmän käytön ja tiedon-
tallennuksen suunniteltiin tapahtuvan sitä varten pe-
rustettavalta Asp-palvelimelta. Yhteys hoitoyksikön 
ja palvelimen välillä tapahtuisi internetillä, ja yhte-
ys suojattaisiin SSL-salauksella, jollaista käytetään 
pankkiyhteyksissä.

KUVA 17 ja KUVA 
18.  ProWellness-
ehkäisyosionäkymiä.
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Ongelmaksi todettiin ne kunnat, joissa ProWell-
ness-järjestelmää ei vielä ollut sekä työterveyshuollon 
toimipisteet. Todettiin, ettei kuntia voitu toimeen-
panohankkeen nimissä pakottaa kustannuksiltaan 
melko kalliin ohjelman hankintaan.

ProWellness teki tarjouksen Dehkon 2D -hank-
keen tiedonhallinnan hoitamiseksi kuvatulla sähköi-
sellä järjestelmällä, ja kehitti hankkeen tiedonkeruu-
ta varten ohjelmaan erillisen ehkäisysivuston (kuvat 
17–18). 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki ProWellnessin 
kanssa puitesopimuksen, jonka jälkeen hankkeen muut 
sairaanhoitopiirit tekivät omat sopimuksensa ehkäisy-
osion käytöstä hankkeen tiedonkeruussa. Toimijoille 
järjestettiin käyttökoulutusta ja käyttäjäpäiviä.

ProWellness-hoitojärjestelmän D2D-osion 
käyttö alkoi asteittain vuonna 2004. Aktiivikäyttö 
ja D2D-tietojen sähköinen tallennus alkoi sairaan-
hoitopiireissä vuonna 2005. Kaikki sairaanhoitopiirit 
Pirkanmaata lukuun ottamatta jatkoivat D2D-osion 
käyttöä myös jatkohankkeen aikana vuonna 2008. 
ProWellness-järjestelmä nähtiin hankkeessa nyky-
aikaisena sähköisenä järjestelmänä, jota yritettiin 
kehittää palkkaamalla hankkeeseen tätä varten atk-
koordinaattori. ProWellness-kehitystyötä teki myös 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin perustettu YT-tieto 
toimintansa aikana.

ProWellness-eräajoja tehtiin hankkeessa saman-
aikaisesti optisten lomakkeiden skannausten kanssa 
vuosina 2005–2008 yhteensä kuusi kertaa (joulukuus-
sa 2005, elokuussa 2006, tammi- ja elokuussa 2007 
sekä tammi- ja elokuussa 2008). Saatu ProWellness-
data oli nopeasti siirrettävissä, mutta vaati kuitenkin 
vielä huomattavaa työstämistä ja puhdistamista. 

Läheskään kaikki hankkeen toimipaikat eivät 
hankkineet järjestelmää taloudellisten syiden ta-
kia. Tampereen kaupunki luopui koko järjestelmän 
käytöstä, koska liittymiä sähköisen perusjärjestel-
män (Pegasosin) ja ProWellness-järjestelmän välil-
lä ei saatu kuntoon. Kaksoiskirjaus sekä sähköiseen 
perusjärjestelmään että ProWellness-järjestelmään 
koettiin työlääksi. Lopulta vain pienehkö osa hank-
keen toimipaikoista käytti ProWellness-järjestelmää 
suoraan tietojen tallentamiseen. Koska paperilomak-
keet osoittautuivat paikoin puutteellisesti täytetyiksi 
ja papereille kirjatut tiedot haluttiin skannauksen 
jälkeen takaisin terveydenhuollon omaan käyttöön 
sähköisen sairauskertomuksen osaksi, sairaanhoito-
piirit alkoivat kirjata paperilomakkeille tallennettuja 
tietoja erilliskirjauksella ProWellness-järjestelmään 
ennen eräajoja. Kaikki sairaanhoitopiirit Pirkan-
maan sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta siirtyivät 

myöhemmin keskitettyyn tallennukseen. Siinä op-
tisille lomakkeille tallennetut tiedot vietiin keski-
tetyllä kirjauksella ProWellness-järjestelmään, jotta 
tiedot jäivät toimipaikkojen omaan käyttöön senkin 
jälkeen, kun lomakkeet oli lähetetty optiseen lukuun 
Jyväskylän yliopistoon. 

ProWellnessin käyttö hankkeessa jäi vajavaiseksi 
kunnille aiheutuvien lisäkustannusten ja aikaa vievän 
kaksoiskirjauksen takia. Perusjärjestelmien toimittajat 
eivät avanneet toimivia rajapintoja ProWellness-eril-
lisjärjestelmään. Suurista odotuksista ja merkittävästä 
taloudellisesta panostuksesta huolimatta sähköisestä 
diabeteshoitotietojärjestelmästä ei tullut hankkeen 
päätiedonkeruujärjestelmää.

Luvat ja tietosuoja 

Dehkon 2D -hanke ei ollut tieteellinen tutkimus. Sen 
vaikuttavuuden tapahtui toimipaikoista kerättyjen tie-
tojen, eräistä muista lähteistä, kuten väestötutkimuk-
sista saatujen tietojen ja rekisterilinkkausten perusteel-
la. Korkean riskin kohortin terveys- ja riskitekijätietoja 
kerättiin toimipaikoissa ja tallennettiin tiedonkeruulo-
makkeille, kuten terveyskertomuksiin normaalisti tal-
lennettavia tietoja. Hankkeen sairaanhoitopiirit tote-
sivat D2D-lomakkeiden olevan osa terveyskertomusta 
ja katsoivat diabeteksen ehkäisyssä ja vaikuttavuuden 
arvioinnissa tarvittavien riskitekijätietojen ja muiden 
terveystietojen keräämisen asiakkailta kuuluvan terve-
ydenhuollon normaaliin toimintaan.

Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neu-
vottelukunnan ETENE:n sihteeriltä professori Pauli 
Ylitalolta kysyttiin helmikuussa 2004, onko hankkeen 
lupakysymyksistä syytä pyytää lausunto ETENE:ltä. 
Keskustelun tuloksena lausuntopyyntöä ei lähetet-
ty, koska kyseessä ei katsottu olevan lääketieteelli-
sen tutkimuksen, vaan terveydenhuollon normaalia 
toimintaa. Hankkeen piiriin tulleilta henkilöiltä ei 
myöskään ollut tarpeen pyytää erillistä suostumus-
lomaketta riskitekijätietojen keräämiseen. Hankkee-
seen tulleille diabetesriskissä oleville henkilöille laa-
dittiin lyhyt informaatiokirje, jossa kerrottiin, mistä 
hankkeessa oli kyse (liite 4).

Kansanterveyslaitos haki näin ollen lupaa vai-
kuttavuuden arviointiin tarvittavien perustervey-
denhuollossa kerättyjen tietojen siirtoon keskitetysti 
sosiaali- ja terveysministeriöltä kesäkuussa 2004. Mi-
nisteriö myönsi luvan kuusi kuukautta myöhemmin. 
Hankkeeseen liittyviä tieteellisiä tutkimuksia varten 
(FINRISKI-tutkimukset ja D2D- väestötutkimukset 
2004 ja 2007) Kansanterveyslaitos haki erilliset lau-
sunnot HUS:n eettiseltä toimikunnalta.
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14. Hankkeen vuonna 2008 
tiedossa olevat tulokset

Hankkeen tuloksia tarkastellaan seuraavassa kolmella eri tasolla: 

A)  Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman kolmen strategian (korkean riskin strategian,   
 varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian ja väestöstrategian) toteuttaminen (sivut 63–98)

B)  Projektisuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 99–100)

C)  Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 101–116)

A   Ehkäisyohjelman kolmen strategian toteuttaminen 
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Seulonta 

■  Seulonta Riskitestiä käyttäen

Sairaanhoitopiirien raporttien mukaan Tyypin 2 
diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake, Ris-
kitesti, otettiin järjestelmälliseen käyttöön kaikissa 
D2D:ssa mukana olleissa terveyskeskuksissa ja työ-
terveyshuollon yksiköissä (alueraportit). Seulonnan 
tulos ja Riskitestin pisteet alettiin kirjata hoitopaik-
kojen potilaskertomuksiin ns. kriittisiin tietoihin tai 
sellaiseen paikkaan, joka on kertomusta selatessa heti 
näkyvillä.

Riskitestin käyttöä kartoitettiin Diabetesliiton 
verkkosivulla olevalla laskurilla joulukuusta 2005 
alkaen. Riskitestin käyttö lisääntyi hankkeen aika-
na (kuva 19). Ennen 14.12.2005 sivuilla vierailtiin 
30 662 kertaa, joilla käynneillä Riskitesti tehtiin ja 
tallennettiin 22 435 kertaa. Diabetesliiton suomen- 
ja ruotsinkielisillä sivuilla käytiin joulukuusta 2005 
lokakuuhun 2008 yhteensä 310 456 kertaa. Näillä 
käynneillä riskitesti tehtiin ja tallennettiin 227 444 
kertaa.

Testi tehtiin Diabetesliiton internetsivulla hank-
keen kolmen viimeisen vuoden kuluessa keskimäärin 
5 000–7 000 kertaa kuukaudessa ja parhaimmillaan 
lähes 30 000 kertaa kuukaudessa (kuva 20). Ruot-
sinkielisillä sivuilla testi tehtiin keskimäärin 200–300 

kertaa kuukaudessa. Vuoden 2008 aikana Diabeteslii-
ton englanninkielisissä sivuilla tehtiin kuukausittain 
6 500–10 000 sivunlatausta. Tilastointijärjestelmä ei 
kerro, kuinka paljon näistä on riskitestauksia. 

KUVA 19.   
Käyntien ja Riskitestin tallennusten 
kumulatiivinen lukumäärä Diabetesliiton sivulla 
osoitteessa www.diabetes.fi  ajalla 14.12.2005–
31.10.2008. 

14.1. Korkean riskin strategian toteuttaminen
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KUVA 20. 
Käyntien ja Riskitestin tallennusten lukumäärät 
kuukausittain Diabetesliiton sivulla osoitteessa 
www.diabetes.fi  ajalla 14.12.2005–
31.10.2008. 
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Riskitesti otettiin hankkeen aikana käyttöön myös 
D2D-alueen ulkopuolella Suomessa ja eräissä Eu-
roopan maissa. Testiä käytettiin seulonnassa euroop-
palaisessa DE-PLAN -projektissa ja sitä ollaan suo-
sittelemassa seulonnan työvälineeksi tekeillä olevissa 
näyttöön perustuvissa eurooppalaisessa tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisysuosituksessa IMAGE-projektissa.

  Riskitestistä olivat kiinnostuneita monet yrityk-
set, organisaatiot ja yksittäiset toimijat. Noin 5000 
yksittäiskävijää teki hankeaikana Diabetesliiton si-
vuille 15 000 klikkausta. 

Johtopäätökset

Hankkeessa aloitettiin laajamittainen suurentu-• 
neessa tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskissä 
olevien seulonta.

Diabeteksen seulonnassa Riskitesti todettiin käyt-• 
tökelpoiseksi terveydenhuollon työvälineeksi.

Riskitesti otettiin terveydenhuollon jokapäiväi-• 
seen käyttöön D2D-alueilla.

Riskitestiä alettiin käyttää myös D2D-alueen • 
ulkopuolella Suomessa ja muualla Euroopassa. 

TAULUKKO 13. 
Korkean riskin kohorttiin seuloutumisen syy sukupuolen ja iän mukaan. Sairaanhoitopiirit yhteensä.

Miehet Naiset

Syy: <45 45–54 55–64 >65 Yht <45 45–54 55–64 >65 Yht

Riskitesti, % 56,5 57,4 53,3 48,9 54,4 39,1 67,0 68,8 64,4 61,2

Infarkti tai muu valtimotautitapahtuma, % 1,3 5,4 10,9 15,2 8,4 0,3 0,7 2,8 5,7 2,1

Aiempi IFG/IGT, % 42,2 37,2 35,8 35,9 37,2 14,1 21,6 25,4 29,0 22.4

Raskausajan diabetes, % - - - - - 46,5 10,7 3.0 0,9 14,3

Yhteensä, n 448 1 059 1 117 526 3 150 1 364 1 901 2 135 952 6 352

■  Seulonta eri riskitekijöiden perusteella

Yli puolet korkean riskin kohorttiin tulleista miehis-
tä ja naisista seulottiin mukaan Riskitestin korkean 
pistemäärän perusteella (taulukko 13). Aikaisemman 
sydäninfarktin tai muun valtimotautitapahtuman 
perusteella hankkeen korkean riskin joukkoon seu-
loutui 8,4 % miehistä ja 2,1 % naisista. Diabeteksen 
esiasteen perusteella hankkeen korkean riskin jouk-
koon ohjautui joka kolmas seulontapositiivinen mies 
ja joka viides nainen. Raskausdiabeteksen perusteella 
korkean riskin joukkoon tuli 14,3 % naisista, heistä 
valtaosa oli alle 45-vuotiaita.

Johtopäätökset:

Yli puolet korkean riskin kohorttiin tulleista • 
miehistä ja naisista seulottiin mukaan Riskites-
tin korkean pistemäärän perusteella.

Kolmasosa seulonnassa löydetyistä korkean ris-• 
kin miehistä tuli mukaan hankkeeseen poikkea-
van glukoosirasituskokeen perusteella.

 Vain pieni osa korkean riskin henkilöistä seulot-• 
tiin hankkeen korkean riskin joukkoon aikaisem-
man sydän- ja verisuonisairauden perusteella.
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■ Seulonnassa tunnistetut kohtalaisen ja korkean riskin henkilöt 

Hankkeen seulontajärjestelmällä tunnistettiin muka-
na olleiden sairaanhoitopiirien alueilta vaikuttavuu-
den arviointia varten noin 10 000 korkean riskin hen-
kilön joukko ja 10 000 kohtalaisessa riskissä olevan 
henkilön joukko. Seulonnassa tunnistetut kohtalai-
sen (7-14 pistettä) ja korkean riskin (≥15 riskipistettä 
tai aiempi riskitekijä) henkilöt sukupuolen, hankkeen 

TAULUKKO 14. Dehkon 2D -hankkeen seulonnassa tunnistetut kohtalaisen (7-14 riskipistettä) ja korkean riskin (≥ 15 
riskipistettä tai aiempi riskitekijä) henkilöt sukupuolen, alueen ja vuosien mukaan. Kaikki ikäryhmät. 

Miehet EPSHP KSSHP PSHP PPSHP PSSHP Yhteensä

Vuosi 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15

2004 387 259 448 262 449 76 370 160 - - 1 654 757

2005 208 360 103 197 692 334 259 333 44 36 1 306 1 260

2006 34 82 1 90 102 248 43 173 453 358 633 951

2007 9 14 2 24 138 164 11 80 231 171 391 453

Yht. 638 573 554 573 1 381 822 683 746 728 565 3 984 3 421

Naiset EPSHP KSSHP PSHP PPSHP PSSHP Yhteensä

Vuosi 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15 7-14 ≥ 15

2004 667 432 452 449 341 153 641 415 - - 2 101 1 449

2005 475 587 227 459 635 726 480 719 70 47 1887 2 538

2006  25 161 1 191 111 542 62 449 917 645 116 1 988

2007   8 23 1 46 103 293 7 188 691 320 810 870

Yht. 1 175 1 203 681 1 145 1 190 1 714 1 190 1 771 1 678 1 012 5 914 6 845

Miehet ja 
naiset yhteensä:

1 813 1 918 1 235 1 718 2 571 2 536 1 873 2 517 2 406 1 577 9 898 10 266

KUVA 21. Dehkon 2D -hankkeen seulonnassa 
tunnistettujen kohtalaisen (7-14 riskipistettä) 
ja korkean riskin (≥ 15 riskipistettä tai 
aiempi riskitekijä) henkilöiden kumulatiivinen 
lukumäärä sukupuolen ja hankkeen toiminta-
vuosien mukaan. Kaikki ikäryhmät. 
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sairaanhoitopiirin ja hankevuosien mukaan ja seu-
lottujen kumulatiivinen määrä vuosittain on esitetty 
taulukossa ja kuvassa (taulukko 14 ja kuva 21).

Seulonnassa tunnistettujen miesten osuus oli pie-
nempi kuin naisten. Kohtalaisen riskin joukossa 40 % 
ja korkean riskin joukossa 33 % oli miehiä.

Johtopäätökset:

Hankkeessa käytetyllä seulontajärjestelmällä löy-• 
dettiin suuri joukko tyypin 2 diabetekseen suu-
ressa tai kohtalaisessa sairastamisvaarassa olevia 
henkilöitä.

Seulottujen miesten lukumäärä oli pienempi kuin • 
naisten molemmissa joukoissa.
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■ Painoindeksi, vyötärönympärys ja metabolinen oireyhtymä korkean riskin kohortissa

Korkean riskin joukkoon seuloutuneiden painoin-
deksi oli miehillä 31,3 kg/m2 ja naisilla 32,0 kg/m2 

(taulukko 15). Yli puolet miehistä ja naisista ylitti 
lihavuuden määritelmän mukaisen (> 30 kg/m2) pai-
nokriteerin. Miehistä 70 % ja naisista 85 % oli vyö-
tärölihavia. 

TAULUKKO 15.  Painoindeksi ja vyötärönympärys korkean riskin kohortissa sukupuolen ja iän mukaan.  
Sairaanhoitopiirit yhteensä.

Miehet Naiset

Ikä (vuosia) n Keskiarvo n Keskiarvo

Painoindeksi kg/m2 <45 482 33,3 1 416 32,3

45-54 1 117 31,5 2 010 32,2

55-64 1 185 30,8 2 266 32,1

>65 550 29,9 996 30,8

Yhteensä 3 334 31,3 6 688 32,0

Vyötärönympärys (cm) <45 454 112.0 1 324 100.6

45-54 1 050 108.3 1 889 100.5

55-64 1 112 107.6 2 150 100.9

>65 525 105.8 955 97.9

Yhteensä 3 141 108.2 6 318 100.3

n Osuus, % n Osuus, %

Painoindeksi >30 kg/m2,
osuus %

<45 482 74,1 1 416 61,6

45-54 1 117 59,5 2 010 62,2

55-64 1 185 54,3 2 266 63,2

>65 550 44,0 996 52,2

Yhteensä 3 334 57,2 6 688 60,9

Vyötärönympärys 
miehet >102 cm, 
naiset > 88 cm, osuus %

<45 454 79,7 1 324 81,8

45-54 1 050 71,0 1 889 84,2

55-64 1 112 69,5 2 150 88,4

>65 525 62,3 955 82,1

Yhteensä 3 141 70,3 6 318 84,8
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TAULUKKO 17. Glukoosiaineenvaihdunta lähtötilanteessa glukoosirasituskokeen perusteella korkean riskin kohortin miehillä 
ja naisilla ikäryhmittäin. Sairaanhoitopiirit yhteensä.

Miehet

Ikä (vuosia)

n  Normaali (%) Kohonnut 
paastoglukoosi IFG (%)

Heikentynyt 
sokerinsieto, IGT (%)

Diabetes   (%)

<45 379 34,6 25,1 21,1 19,3

45-54 860 34,2 25,1 23,3 17,4

55-64 935 30,4 23,9 27,2 18,6

>65 447 27,1 21,0 30,0 21,9

Yhteensä 2 621 31,7 24,0 25,5 18,9

Naiset

<45 1 155 64,2 11,0 18,0 6,8

45-54 1 618 52.8 15,9 21.3 9,9

55-64 1 795 45,9 16,9 23,6 13,6

>65 806 37,3 15,6 29,9 17,1

Yhteensä 5 374 50,7 15,2 22,6 11,5

TAULUKKO 16. Metabolinen oireyhtymä korkean riskin kohortissa sukupuolen ja ikäryhmän (vuosia) mukaan. 

Sairaanhoitopiirit yhteensä.

Miehet Naiset

Metabolinen oireyhtymä: <45 45-54 55-64 >65 Yht <45 45-54 55-64 >65 Yht

IDF, % 76,3 75,8 71,1 72,9 73,7 54,5 65,0 70,0 70,4 65,3

NCEP, % 71,0 65,7 59,7 53,7 62,4 50,3 55.4 60,4 55.7 56.1

Korkean riskin joukkoon seuloutuneista oli meta-
bolinen oireyhtymä IDF:n kriteereiden perusteella 
(International Diabetes Federation 2005) 74 %:lla 
miehistä ja 65 %:lla naisista (taulukko 16). NCEP-
kriteerien perustella (Executive summary of the third 

Korkean riskin kohorttiin seuloutuneista miehistä 
lähtötilanteessa otettu glukoosirasituskoe oli nor-
maali kolmasosalla miehistä ja puolella naisista (tau-
lukko 17). Kohonnut paastoglukoosi (IFG) todettiin 

report of the National Cholesterol Education Pro-
gram (NCEP) expert panel on detection, evaluation, 
and treatment of high blood cholesterol in adults 
2001) metabolinen oireyhtymä oli yli puolella kor-
kean riskin kohorttiin seuloutuneista henkilöstä.

24 %:lla miehistä ja 15 %:lla naisista. Heikentynyt 
glukoosinsieto (IGT) todettiin 26 %:lla miehistä ja 
23 %:lla naisista.Diabetes todettiin 19 %:lla miehistä 
ja 12 %:lla naisista.  
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TAULUKKO 18. Korkean riskin kohortin henkilöiden sydän- ja verisuonitautien ennustettu riski lähtötilanteessa 
Framingham- ja SCORE-riskilaskureiden perusteella sukupuolen ja iän mukaan. Sairaanhoitopiirit yhteensä.

   Miehet    Naiset

Ikä n Keskiarvo n Keskiarvo

Framingham 
score 10-vuoden CVD-tapahtuman riski

<45 308 8,6 898 3,1

45-54 702 15,8 1307 8,6

55-64 764 22,6 1466 13.3

>65 376 30,3 646 19,6

Yhteensä 2150 19,7 4317 10,7

SCORE    
10-vuoden CVD-kuoleman riski

<45 367 0,9 1057 0,1

45-54 875 3,0 1552 0,7

55-64 925 6,6 1769 2,3

>65 455 13,3 766 7,3

Yhteensä 2622 5,8 5144 2,1

Korkean riskin kohortin henkilöiden sydän- ja ve-
risuonitautien ennustettu riski Framingham- ja 
SCORE-riskilaskureiden perusteella lähtötilanteessa 
sukupuolen ja iän mukaan on esitetty taulukossa (An-
derson ym. 1991, Conroy ym. 2003) (taulukko 18).

Korkean riskin kohortin henkilöiden kymmenen vuo-
den sydäntapahtuman ennustettu riski oli suuri (≥20 
%) 55–64- ja yli 65-vuotiaiden miesten ikäryhmässä. 
Kymmenen vuoden valtimotautikuoleman ennustet-
tu riski oli suuri (≥ 5 %) 55–64- yli 65-vuotiaiden 
miesten sekä yli 65-vuotiaiden naisten ikäryhmässä. 

Johtopäätökset:

Suurin osa seulontapositiivisista henkilöistä oli • 
ylipainoisia ja vyötärölihavia.

Valtaosalla oli metabolinen oireyhtymä.• 

Glukoosirasituskoe oli normaali kolmasosalla • 
seulontapositiivisista miehistä ja puolella nai-
sista.

Seulontapositiivisille henkilöille suoritetuissa • 
glukoosirasituskokeissa tunnistettiin runsaasti 
diabeteksen esiasteita ja diabetesta. Diabetes 
tunnistettiin joka viidennellä miehellä ja joka 
kymmenennellä naisella. 

Ennustettu kymmenvuotinen sairastumis- ja • 
kuolleisuusriski sydän- ja verisuonisairauksiin 
oli suuri yli 55-vuotiailla seulontapositiivisilla 
miehillä.

Ennustettu kymmenvuotinen kuolleisuusriski sy-• 
dän- ja verisuonisairauksiin oli suuri yli 65-vuo-
tiailla seulontapositiivisilla naisilla.
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■  Diagnostiikka ja kokonaisriskin arviointi

Hankkeen kuluessa glukoosirasituskokeiden määrät 
nousivat yli kolminkertaisiksi hankealueen sairaan-
hoitopiireissä ja veren rasva-arvojen mittauksissa ta-
pahtui yli 30 %:n nousu (alueraportit). Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirissä tehtiin ennen hanketta vajaa          
2 000 glukoosirasituskoetta vuosittain pääasiassa 

äitiyshuoltoon liittyen (taulukko 19). Glukoosira-
situskokeissa tapahtui heti Dehkon 2D -hankkeen 
alkaessa selvä nousu, joka jatkui koko hankkeen ajan. 
Samanlainen joskin lievempi lisääntyminen todet-
tiin veren rasva-arvojen mittauksissa (taulukko 19).

Johtopäätökset:

Oireettoman diabeteksen ja diabeteksen esias-• 
teiden diagnostiikka paranivat lisääntyneiden 
sokerirasituskokeiden myötä.

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden • 
diagnostiikka ja kokonaisriskin arviointimahdol-
lisuudet paranivat lisääntyneiden veren rasva-
arvojen mittausten myötä.

TAULUKKO 19. Glukoosirasituskokeiden ja veren rasva-arvojen mittaukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
Laboratoriokeskuksessa vuosina 2002–2007. Luvuista puuttuvat ne terveyskeskukset, jota käyttivät omaa laboratoriota 
(Kangasala, Virrat).

Vuosi: Kolesteroli HDL-kolesteroli Triglyseridit Glukoosirasituskoe

2002 81 781 79 889 80 768 1 929

2003 98 141 96 302 97 623 4 242

2004 105 757 104 421 105 656 4 247

2005 104 392 103 436 104 641 6 013

2006 105 201 104 385 106 450 7 007

2007 108 558 107 792 110 351 7 937

Muutos 2002–2007, % 32.7 34.9 36.6 311.5

■  Interventiosuunnitelma ja ohjaus lääkärin hoitoon
 

Valtaosa korkean riskin kohorttiin ohjatuista miehis-
tä ja naisista valitsi interventiosuunnitelmaa tehtäes-
sä yksilöohjauksen (taulukko 20).  Miehet valitsivat 
yksilöohjauksen useammin kuin naiset. Ryhmäoh-
jauksen valitsi harvempi kuin joka kymmenes mies. 
Naiset valitsivat ryhmäohjauksen useammin kuin 

miehet. Ryhmäohjaus valittiin intervention toteu-
tusmuodoksi useimmiten 55–64-vuotiaiden naisten 
ikäryhmässä. ITE-ryhmä valittiin intervention to-
teutusmuodoksi vain muutamassa tapauksessa. Kes-
kimäärin joka kymmenes mies ei halunnut minkään-
laista interventiota. 
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Korkean riskin kohortin miehistä 67 % ja naisista 58 
% ilmoitti jo olevansa lääkärin hoidossa (taulukko 
21). Miehistä 17 % ja naisista 19 % ohjattiin lääkärin 
vastaanotolle kiireettömästi hankkeen oletusohjaus-
aikataulun mukaisesti. Miehistä 14 % ja naisista 18 % 

TAULUKKO 20. Interventiosuunnitelma korkean riskin kohortissa sukupuolen ja iän (vuosia) mukaan.  
Sairaanhoitopiirit yhteensä.  2 706 miestä ja 5 279 naista. Luvut prosentteja (%). 

Miehet Naiset

Interventiosuunnitelma: <45 45–54 55–64 >65 Yht <45 45–54 55–64 >65 Yht

Ryhmäohjaus terveydenhuollossa 6,0 8,3 8,7 9,3 8,1 17,9 18,0 20,6 12,0 17,9

Yksilöohjaus terveydenhuollossa 71,7 67,9 64,0 60,8 66,1 59,3 61,1 62,6 65,3 61,9

Omatoiminen 7,9 10,4 11,3 14,8 11,3 11,4 11,5 9,3 12,6 10,9

Muu interventio 
terveydenhuollon hoitopaikassa

1,6 1,8 2,6 1,1 1,9 3,8 3,3 3.3 2,7 3,4

ITE-ryhmä 0,0 0.0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1,3 0,5

Terveydenhuollon ulkopuolella 
toimiva ryhmä

1,0 0,8 1,5 1,5 1,2 2,3 3,3 2,9 1,3 2,6

Muu interventiomuoto 0,8 0,9 1,5 1,1 1,1 1,6 2,9 1.3 1,3 1,9

Henkilö ei halunnut interventiota 7,9 8,5 10,3 12,3 9,7 8,2 6.3 5,3 6,7 6,4

Sopivaa interventiomuotoa ei 
ollut tarjolla

1,8 1,0 0,9 2,1 1,3 1,6 1,8 1,1 1,3 1,5

Miehet Naiset

Ohjaus lääkärille: <45 45-54 55-64 >65 Yht <45 45-54 55-64 >65 Yht

On jo lääkärin hoidossa 61,9 61,2 70,4 74.2 66,9 42,4 54,9 63,6 68,1 57,7

Ohjattu lääkärin vastanotolle 
kiireettömästi

21,0 19,9 15,0 13,5 17,2 25,6 20,0 16,8 16,1 19,3

Ohjattu lääkärin vastaanotolle 
tavoiteaikana

13,9 16,8 13,5 9,8 14,0 21,9 21,2 16,6 13,0 18,4

Henkilö ei halua lääkärin hoitoon 3,1 2,1 1,1 2,4 2,0 10,1 3,9 3,0 2.8 4,6

TAULUKKO 21. Korkean riskin kohortin henkilöiden ohjaus lääkärin hoitoon sukupuolen ja iän (vuosia) mukaan. 
Sairaanhoitopiirit yhteensä. 

ohjattiin lääkärin vastaanotolle tavoiteaikana, jolloin 
projektisuunnitelman mukaan kiireelliseen ohjauk-
seen oli jokin erityissyy, kuten kohonnut verenpaine 
tai sokeriarvo.  Miehistä 2 % ja naisista 5 % ei halun-
nut lääkärin hoitoon. 

Johtopäätökset:

 Seulonnassa löytyneille korkean riskin henki-• 
löille tehtiin interventiosuunnitelma. 

 Yli puolet interventiosuunnitelmista perustui • 
yksilöohjaukseen. 

 Vain joka kymmenes interventiosuunnitelma • 
miehillä perustui ryhmäohjaukseen. 

 Miehille tehtiin ryhmäohjaukseen perustuva in-• 
terventiosuunnitelma harvemmin kuin naisille. 

 Joka kymmenes korkean riskin mies ei halun-• 
nut interventiota.

 Miehet halusivat tehdä interventiosuunnitel-• 
man harvemmin kuin naiset.

Valtaosa hankkeen seulonnoista, terveystarkas-• 
tuskäynneistä ja interventioista tehtiin tervey-
denhoitajien, sairaanhoitajien ja työterveyshoi-
tajien toimesta.

Valtaosa hankkeeseen seulotuista korkean • 
riskin henkilöistä ilmoitti olevansa jo lääkärin 
hoidossa.

Kaikkia hankkeen piiriin tulleita korkean riskin • 
henkilöitä ei ohjattu lääkärin vastaanotolle.
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■  Interventioiden ja lääkärikäyntien toteutuminen 

Korkean riskin kohortin miehistä 45 %:lle ja naisis-
ta 47 %:lle toteutui vähintään yksi interventiokäynti 
(taulukko 22). Interventiokäynneille osallistuneet kä-
vivät interventioissa keskimäärin kolme kertaa. Nel-

jäsosalla miehistä ja naisista toteutui vähintään neljä 
interventiokäyntiä. Lääkärikäynti tehtiin kolmas-
osalle korkean riskin kohortin miehistä ja naisista. 

TAULUKKO 22. Interventio- ja lääkärikäynnit korkean riskin kohortissa sukupuolen ja iän mukaan.   
Sairaanhoitopiirit yhteensä.

Vähintään yksi interventiokäynti, %

Miehet Naiset

Ikä (vuosia) n Osuus, % n Osuus, %

<45 496 45,4 1 474 42,1

45-54 1 140 45,7 2 045 46,8

55-64 1 217 45,6 2 314 49,9

>65 568 41,9 1 012 45.0

Yhteensä 3 421 45,0 6 845 46,6

Interventiokäyntejä keskimäärin, % <45 225 2,8 620 2,8

45–54 521 2,5 958 3,0

55–64 555 2,8 1 154 3,1

>65 238 2,8 455 3,0

Yhteensä 1 539 2,7 3 187 3,0

Vähintään 4 interventiokäyntiä, % <45 225 24,0 620 23,4

45–54 521 20,2 958 30,1

55–64 555 25,4 1 154 30,3

>65 238 26,9 455 26,6

Yhteensä 1 539 23,7 3 187 28,4

Lääkärikäynti tehty, % <45 496 33,5 1 474 24,9

45-54 1 140 34,9 2 045 27,3

55-64 1 217 33,1 2 314 29,3

>65 568 26,8 1 012 25,1

Yhteensä 3 421 32,7 6 845 27,2

Johtopäätökset:

Vähintään yksi interventiokäynti toteutui 45 • 
%:lle korkean riskin kohortin miehistä ja 47 
%:lle korkean riskin kohortin naisista.

Niiden joukossa, jotka osallistuivat järjestettyi-• 
hin interventiokäynteihin, interventiokäyntejä 
oli keskimäärin kolme kertaa yhtä henkilöä 
kohti

Neljäsosa interventioon osallistuneista kävi • 
vähintään neljällä interventiokäynnillä.

Lääkärin vastaanotolla kävi joka kolmas korke-• 
an riskin kohortin henkilö.
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■  Korkean riskin kohortin henkilöiden riskitekijät lähtötilanteessa ja seurannassa

TAULUKKO 23. Korkean riskin kohortin henkilöiden lähtötilanteen paino ja vyötärönympärys sekä niiden muutokset vuoden 
seuranta-aikana sukupuolen ja iän mukaan. Lähtötilanteessa diabetesta sairastavat eivät ole mukana. Sairaanhoitopiirit 
yhteensä.

Miehet Naiset

Lähtötilanne Absoluuttinen Lähtötilanne Absoluuttinen 

Ikä n Keskiarvo muutos/vuosi n Keskiarvo muutos/vuosi

Paino, kg <45 201 103,7 -0,66 654 87,5 -0,70

45-54 515 99,7 -0,68 1007 85,2 -0,94

55-64 581 94,2 -1,40 1218 83,6 -0,92

>65 285 90,6 -1,11 483 78.6 -0,94

Yhteensä 1582 96,5 -1,02 3362 84,1 -0,88

Vyötärönympärys,  cm <45 187 110,7 -1,21 620 100,3 -0,80

45-54 485 108,8 -0,68 946 99,9 -0,95

55-64 546 107,0 -1,37 1157 100,1 -0,95

>65 274 105,4 -1,05 473 97,9 -1,32

Yhteensä 1492 107,8 -1,06 3196 99,8 -0,98

Korkean riskin kohortin miesten keskimääräinen 
paino oli lähtötilanteessa 96,5 kg ja naisten 84,1 
kg (taulukko 23). Vuoden seuranta-aikana miesten 
paino laski kohortissa keskimäärin 1 kg ja naisten 
keskimäärin 0,9 kg. Suurin painonlasku miehillä ta-
pahtui ikäryhmässä 55–64-vuotta. Naisilla paino las-
ki kaikissa kolmessa vanhimmassa ikäryhmässä yhtä 
paljon.

Korkean riskin kohortin miesten keskimääräinen 
vyötärönympärys oli 107,8 cm ja naisten 99,8 cm. 
Vuoden seuranta-aikana miesten vyötärönympärys 
pieneni keskimäärin 1,1 cm ja naisten 1,0 cm. Mie-
hillä suurin vyötärönympäryksen pieneneminen ta-
pahtui 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä ja naisilla yli 
65-vuotiaiden ikäryhmässä. 

Korkean riskin kohortin miesten keskimääräinen läh-
tötilanteen systolinen verenpaine oli 142,2 mmHg ja 
naisten 138,9 mmHg (taulukko 24). Lähtötilanteen 
keskimääräinen diastolinen verenpaine oli miehillä 
88,1 mmHg ja naisilla 85,5 mmHg. Vuoden seuran-
ta-aikana systolinen verenpaine laski miehillä keski-
määrin 0,8 mmHg ja naisilla 1,7 mmHg.  Diastoli-
sen verenpaineen laskut olivat miehillä 1,3 mmHg ja 

naisilla 1,3 mmHg. Suurimmat verenpaineen laskut 
tapahtuivat yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä sekä mie-
hillä että naisilla.

Keskimääräinen kokonaiskolesterolin lähtötaso 
oli miehillä 5,1 mmol/l ja naisilla 5,2 mmol/l (tau-
lukko 24). Vuoden seuranta-aikana kolesteroli laski 
miehillä 0,26 mmol/l ja naisilla 0,12 mmol/l.
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Johtopäätökset:

Korkean riskin kohortin miesten ja naisten • 
seurannassa todettiin tyypin 2 diabeteksen ja 
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöissä 
edullisia muutoksia.

TAULUKKO 24. Korkean riskin kohortin henkilöiden lähtötilanteen verenpaine ja kolesteroli sekä niiden muutokset vuoden 
seuranta-aikana sukupuolen ja iän mukaan. Sairaanhoitopiirit yhteensä.  

Miehet Naiset

Lähtötilanne Absoluuttinen Lähtötilanne Absoluuttinen 

Ikä n Keskiarvo muutos/vuosi n Keskiarvo muutos/vuosi

Systolinen 
verenpaine, 
mmHg 

<45 195 139,5 -0,27 642 128,3 -0,50

45–54 506 140,5 -0,20 995 136,8 -1,99

55–64 572 143,3 -0,95 1204 142,8 -1,48

>65 285 145,2 -1,65 480 147,5 -3,08

Yhteensä 1 558 142,2 -0,75 3 321 138,9 -1,67

Diastolinen 
verenpaine, 
mmHg

<45 195 90,4 -0,85 642 83,8 -0,65

45–54 506 90,4 -1,25 995 87,4 -1,50

55–64 572 87,6 -1,37 1204 86.3 -1,40

>65 285 83,5 -1.56 480 81,8 -1,66

Yhteensä 1 558 88,1 -1,30 3 321 85,5 -1,33

Kolesteroli, 
mmol/l

<45 187 5,4 -0,22 589 4,9 -0,03

45–54 477 5,3 -0,25 924 5,4 -0,15

55–64 532 5,1 -0,29 1117 5,4 -0,12

>65 265 4,7 -0,22 455 5.1 -0,15

Yhteensä 1 461 5,1 -0,26 3 085 5,2 -0,12

■  Korkean riskin kohortin henkilöiden glukoosiaineenvaihdunta lähtötilanteessa ja seurannassa

Lähtötilanteessa korkean riskin henkilöiden glukoo-
siaineenvaihdunta oli sokerirasituskokeen perusteel-
la arvioituna normaali 39 %:lla miehistä ja 54 %:lla 
naisista (taulukko 25). Lähtötilanteessa kohonnut 
paastoglukoosi (IFG) oli 30 %:lla miehistä ja 18 %:lla 
naisista ja heikentynyt glukoosinsieto (IGT) 31 %:lla 
miehistä ja 28 %:lla naisista. 

Keskimäärin 15 kuukauden kuluttua suoritetun 
uuden glukoosirasituskokeen perusteella glukoosi-
aineenvaihdunta oli normaali 45 %:lla miehistä ja 
60 %:lla naisista (taulukko 25). Vastaavat luvut ko-
honneen paastoglukoosin (IFG) kohdalla olivat 23 
% miehillä ja 16 % naisilla sekä heikentyneen so-
kerinsiedon (IGT) kohdalla 21 % miehillä ja 19 % 
naisilla. 
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Heikentynyttä glukoosinsietoa sairastavista miehistä 
kehittyi diabetes 16 %:lle 14 kuukauden seurannassa 
ja naisista 12 %:lle 15 kuukauden seurannassa (tau-

TAULUKKO 25. Korkean riskin kohortin henkilöiden lähtötilanteen glukoosirasituskokeen (OGTT) glukoosiaineenvaihdunnan 
luokitus ja sen muutos seuranta-aikana.

Miehet Naiset

Lähtö-
tilanne

Loppu-
tilanne

Seuranta-
aika

Lähtö-
tilanne

Loppu-
tilanne

Seuranta-
aika

OGTT: n Osuus, % Osuus, %  (kk) n Osuus, % Osuus, %  (kk)

Normaali % <45 126 42,9 50,8 15,1 379 65,7 69.4 15,9

45–54 289 41,5 48,4 14,6 598 52,3 58,7 14,9

55–64 328 37,5 46,6 14,5 684 54,4 59,5 14,5

>65 183 37,2 33,9 13,6 311 41,5 49,5 13,9

Yhteensä 926 39,4 45,2 14,4 1972 53,9 59,6 14,8

Kohonnut 
paastoglukoosi 
IFG %

<45 126 33,3 27,0 15,1 379 12,9 14,2 15,9

45–54 289 32,2 24,6 14,6 598 19,6 16,4 14,9

55–64 328 27,7 20,7 14,5 684 18,7 15,5 14,5

>65 183 26,8 23,5 13,6 311 20,6 17,0 13,9

Yhteensä 926 29,7 23.3 14,4 1 972 18,2 15,8 14,8

Heikentynyt 
sokerinsieto 
IGT %

<45 126 23,8 18,3 15,1 379 21,4 12,4 15,9

45–54 289 26,3 15,9 14,6 598 28,1 18,7 14,9

55–64 328 34,8 22,3 14,5 684 26,9 19,9 14,5

>65 183 36,1 30,1 13,6 311 37.9 25,7 13,9

Yhteensä 926 30,9 21,3 14,4 1 972 27.9 19,0 14,8

TAULUKKO 26. Korkean riskin kohortin henkilöiden lähtötilanteen glukoosiaineenvaihdunta ja diabeteksen ilmaantuvuus 
seurannassa sukupuolen ja iän mukaan. Lähtötilanteessa diabetesta sairastavat poistettu aineistosta. Sairaanhoitopiirit 
yhteensä.

Miehet Naiset

OGTT lähtötilanne:
n

Diabeteksen 
ilmaantuvuus, %

Seuranta-
aika (kk) n

Diabeteksen 
ilmaantuvuus, %

Seuranta-
aika (kk)

Normaali <45 54 0,0 15,5 249 1,6 15,9

45–54 120 6,7 15,1 313 1,6 14,5

55–64 123 1,6 14,7 372 1,3 14,2

>65 68 2,9 13,6 129 0,8 13,6

Yhteensä 365 3,3 14,7 1063 1,4 14,6

Kohonnut 
paastoglukoosi 
IFG

<45 42 9,5 15,4 49 4,1 16,6

45–54 93 9,7 14,5 117 9,4 15,2

55–64 91 15,4 14,5 128 7,8 15,0

>65 49 16,3 13,7 64 10,9 14.2

Yhteensä 275 12,7 14,5 358 8,4 15,1

Heikentynyt 
sokerinsieto IGT

<45 30 3,3 14,0 81 11,1 15,2

45-54 76 19,7 13,9 168 12,5 15,5

55-64 114 15,8 14,4 184 10,9 14,9

>65 66 19,7 13,6 118 13,6 14,1

Yhteensä 286 16,4 14,0 551 12,0 14,9

lukko 26). Vastaavat luvut kohonnen paastoglukoosin 
ryhmässä olivat 13 % miehillä ja 8 % naisilla 15 kuu-
kauden seurannassa.
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Johtopäätökset:

Runsaan vuoden seuranta-aikana korkean • 
riskin kohortissa normaalin glukoosiaineenvaih-
dunnan osuus lisääntyi, ja kohonneen paastog-
lukoosin sekä heikentyneen glukoosinsiedon 
osuudet pienenivät sekä miehillä että naisilla.

Runsaan vuoden seuranta-aikana korkean • 
riskin kohortissa diabeteksen ilmaantuvuus oli 
suuri kohonneen paastoglukoosin ja heikenty-
neen glukoosisiedon ryhmässä sekä miehillä 
että naisilla.

14.2. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian toteuttaminen

Johtopäätökset:

Seulontapositiivisilla korkean riskin henkilöille • 
tehdyissä glukoosirasituskokeissa tunnistettiin 
paljon henkiöitä, joilla oli ennestään diagnosoi-
maton diabetes. 

Diabetesta sairastavat henkilöt ohjattiin lääkärin • 
hoitoon.

Glukoosirasitusten määrät lisääntyivät D2D-alueilla 
kolminkertaiseksi hankkeen aikana (taulukko 19 si-
vulla 69). Korkean riskin kohortin henkilöille teh-
dyissä glukoosirasituskokeissa todettiin diabetes 19 
%:lla miehistä ja 12 %:lla naisista eli yhteensä 1 089 
uutta diabetespotilasta, jotka ohjattiin hoitoon (tau-
lukko 17 sivulla 67). Lisääntyneiden glukoosirasitus-
kokeiden perusteella sairaanhoitopiireissä tunnistet-
tiin tämän lisäksi paljon uusia diabetestapauksia. 

14.3. Väestöstrategian toteuttaminen 

Väestön tietoisuus diabeteksesta hankkeen alussa 
vuoden 2003 lähtötasotutkimuksen perusteella

Väestön tietoisuutta kartoitettiin marras-jou-
lukuussa 2003 Suomalaisten tiedot diabeteksesta 
-lähtötasotutkimuksella marras-joulukuussa 2003. 
Tutkimus toteutettiin osana Taloustutkimus Oy:n 
Omnibus-tutkimussarjaa. Tutkimuksen suun nit teli 
BNL Euro RSCG yhdessä Diabetesliiton edustaji-
en kanssa. Tutkimus suunniteltu toistaminen vuonna 
2007 jäi toteuttamatta. Tutkimuksessa, jossa selvi-
tettiin tietotaso ja asenteet liittyen tyypin 2 diabe-
tekseen koko maassa haastattelemalla 1 000 henkeä, 
saatiin seuraavat tulokset: 

Vajaa kaksi kolmesta vastanneesta (64 %) tiesi, 
että diabetesta on kahta tyyppiä. Vastaajista 62 % 
tiesi niiden eroavan tosistaan sairastumisiän suh-
teen, 11 % osasi nimetä taudin eri taustasyitä ja 15 

% eri hoito mene telmiä. Vastaajista 61 % tiesi tyypin 
2 diabeteksen vakavaksi sairaudeksi, 58 % sairauden 
parantumattomaksi, 53 % sairauden yleiseksi ja 49 % 
diabeteksen ehkäisyn olevan mahdollista.

Diabeteksen syiksi vastanneet arvioivat useimmi-
ten (31–38 % vastaajista) ruo kavalion, perintö tekijät, 
ylipainon ja liikunnan puutteen. Vatsakkuuden dia-
beteksen syyksi ilmoitti 2 % vastaajista (kuva 22). 

Vastaajista 68 % arvioi diabetesta voitavan eh-
käistä ruokavaliolla ja 58 % liikunnalla. Diabeteksen 
nähtiin vaikuttavan elämään lähinnä ruokavalion ja 
hoidossa käytettävien pistosten kautta. Vain muuta-
ma prosentti vastaajista osasi mainita tyypin 2 diabe-
teksen lisäsairaudet.

Diabetestiedon välittäjinä olivat tärkeimpiä suku-
laiset ja tuttavat (42 %), sanoma- ja aika kaus lehdet 
(31 %) ja televisio/radio (27 %). Kolmannes vastaajis-
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ta (34 %) uskoi kuulleensa diabeteksen ehkäisy ohjel-
mas ta. Vastaajista 11 % sanoi tuntevansa diabeteksen 
riskitestin ja 2 % oli tehnyt sen.

Kolme neljästä vastaajasta (75 %) halusi täyttää 
tutkimustilanteessa riskitestin haastattelijan ehdo-
tuksesta. Riskitestin tehneiden osalta diabetesriski oli 
suurentunut 26 %:lla. Korkean riskin ryhmään kuu-
luvia vastaajia ei juuri löytynyt. Suuri osa vastaajista 
osasi arvioida melko hyvin oman diabetesriskinsä: 
81 %:lla oman riskinsä pieneksi arvioineista riski oli 
tes tinkin mukaan pieni. Täs sä  ryhmässä oli joukko 
vastaajia, joiden todellinen riski oli kohtalaisesti ko-
holla.

Johtopäätökset:  

Dehkon 2D -hankkeen alkaessa runsas puolet • 
vastaajista tiesi diabeteksen ehkäisyn olevan 
mahdollista ja osasi nimetä diabeteksen syitä. 
Vain 2 % vastaajista nimesi keskivarataloliha-
vuuden diabeteksen syyksi.

KUVA 22. Suomalaisten tiedot 
diabeteksesta -tutkimus vuonna 
2003. Vastaukset kysymykseen 
diabeteksen syistä (%).
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Kysymykseen siitä, mitä vastaajat olivat valmiita 
tekemään oman sairastumisriskinsä pienen tä miseksi, 
olivat yleisimpiä vastauksia terveellinen syöminen (59 
%) ja liikkuminen (52 %).  Vastaajista 75 % ilmoitti 
olevansa valmis muuttamaan perheen ruokavaliota 
dia be tesriskin pienentämiseksi. 

Miesten ja eläkeläisten tulokset poikkesivat 
useimmin keskiarvoista ”ei-toivottavaan” suun taan 
samoin yksinäisten, eronneiden, naimattomien ja 
leskien tulokset. Eniten välinpitämättömyyttä ja/
tai tietämättö myyt tä diabeteksen ehkäisystä esiintyi 
15–24- ja 55–64-vuotiailla. 
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Johtopäätökset:

Hanke paljasti diabetesepidemian laajuuden • 
Suomessa.

Hankkeen vaikuttavuuden arviointiin liittyvissä • 
väestötutkimuksissa dokumentoitiin oireetto-
man diabeteksen yleisyys Suomessa.

■  Dokumentaatio diabeteksen yleisyydestä Suomessa

Dehkon 2D -hankkeen vaikuttavuuden arviointiin 
liittyvä D2D-väestötutkimus tehtiin syksyllä 2004 
hankkeen kolmessa sairaanhoitopiirissä (Peltonen 
ym. 2006). Tässä isoon väestöotokseen ja suureen 
määrään suoritettuja glukoosirasituskokeita perustu-
vassa tutkimuksessa kävi ilmi, että tyypin 2 diabetes 
oli yleisempi miehillä kuin naisilla (7,4 % vs. 4,3 %) 
(kuva 23). Diagnosoimaton diabetes oli kummallakin 
sukupuolella yleisempi kuin diagnostisoitu diabetes. 
Tällä perusteella tietämättään tyypin 2 diabetesta 
sairastavia arvioitiin olevan Suomessa Dehkon 2D 
-hankkeen alkaessa 200 000 henkeä. Tuloksista kävi 
ilmi, että keski-ikäisessä väestössä diabetes tai jokin 

muu glukoosihäiriö oli todettavissa yhteensä 42 %:lla 
miehistä ja kolmasosalla naisista.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Suomen Lääkä-
rilehdessä tammikuussa 2006, ja artikkelia referoitiin 
laajalti Suomessa. Lehden ilmestymispäivänä hank-
keen johtoryhmä piti lehdistötilaisuuden. Julkisuu-
dessa kiinnitettiin erityishuomio oireettoman diabe-
teksen yleisyyteen keski-ikäisessä väestössä. 

Kansanterveyslaitoksen FINRISKI-tutkimusten 
ja D2D-väestötutkimuksen perusteella arvioitiin 
vuonna 2007, että tyypin 2 diabetesta sairastavien 
määrä Suomessa ylitti puoli miljoonaa vuonna 2008 
(Puska ym. 2008). 

  Miehet                          Naiset

• Diagnosoitu tyypin 2 diabetes  7.4%   4.3%

• Aiemmin tunnistamaton tyypin 2 diabetes  8.3%   6.9%

• Heikentynyt glukoosin  sieto 14.7%   15.9%

• Kohonnut paastoglukoosiarvo 9.3%   4.8%

• Yhteensä:  41.8%   33.2%

KUVA 23. Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt D2D-väestötutkimuksessa kolmessa 
sairaanhoitopiirissä (PSHP, KSSHP, EPSHP) Dehkon 2D -hankkeen alkaessa syksyllä 2004. 

Peltonen M ym. Suom Lääkäril 2006;61:163-170

11.2%15.7%
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KUVA 25. Onko vastaaja osallis-
tunut viimeksi kuluneen vuoden 
aikana tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmaan liittyvään toi-
mintaan tai tapahtumiin. Kyllä-
vastaukset (%) sukupuolen, 
hankealueiden ja vastausvuosien 
mukaan.
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■  Väestön tietoisuus diabeteksesta Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys  
    (AVTK) -tutkimusten ja väestötutkimusten perusteella
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KUVA 24. Onko vastaaja kuullut 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyoh-
jelmasta. Kyllä-vastaukset (%) 
sukupuolen, hankealueiden ja 
vastausvuosien mukaan.

KUVA 26. Onko vastaaja vii-
meksi kuluneen vuoden aikana 
muuttanut tottumuksiaan tervey-
dellisten näkökohtien perustella 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyoh-
jelman vuoksi. Kyllä-vastaukset 
(%) sukupuolen, hankealueiden 
ja vastausvuosien mukaan.

KUVA 27. Viimeisen vuoden 
aikana veren sokeripitoisuuden 
tutkimuksessa käyneiden osuus. 
Kyllä-vastaukset (%) sukupuo-
len, hankealueiden ja vastaus-
vuosien mukaan.
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Kansanterveyslaitoksen tekemissä AVTK-tutkimuk-
sissa vuosina 2004–2007 todettiin vuonna 2004 selvä 
ero D2D-alueiden ja muun Suomen välillä tietoisuu-
dessa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta (Hela-
korpi ym. 2008 ja kuva 24).  Ero oli selvempi naisilla 
kuin miehillä. Tietoisuus kasvoi seuraavana vuonna 
ja kääntyi sitten laskuun. Ero D2D-alueiden ja muun 
Suomen välillä säilyi koko hankkeen ajan.

Vuonna 2005 3,2 % hankealueiden miehistä ja 
6,7 % hankealueiden naisista ilmoitti osallistuvansa 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaan liittyvään 
toimintaan (kuva 25) Vastaavat luvut muualla Suo-
messa olivat miehillä 1,2 % ja naisilla 2,6 %.

Vastaukset AVTK- kysymykseen ”Onko vastaaja 
viimeksi kuluneen vuoden aikana muuttanut tottu-
muksiaan terveydellisten näkökohtien perusteella 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman vuoksi” on 
esitetty kuvassa (kuva 26). D2D-alueiden miehet ja 
naiset ilmoittivat muuttaneensa tottumuksiaan ter-
veydellisten näkökohtien perusteella enemmän kuin 
muualla Suomessa. Erityisesti D2D-alueiden naisten 
kohdalla ero oli selvä muuhun Suomeen verrattuna.

Veren sokeripitoisuuden tutkimuksessa käynei-
den osuudessa ei todettu eroja D2D-alueiden ja 
muun Suomen välillä (kuva 27). Sokeripitoisuuden 

KUVA 28. Onko vastaaja kuullut 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyoh-

jelmasta. Kyllä-vastaukset (%) 
sukupuolen, hankealueiden ja 

vastausvuosien mukaan.
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tutkiminen lisääntyi kaikkialla Suomessa hankkeen 
aikana. 

Vastauksissa kysymykseen ”Jos vastaaja on tietoi-
nen ehkäisyohjelmasta, onko hän osallistunut ohjel-
maan liittyvään toimintaan tai tapahtumiin viimeksi 
kuluneen vuoden aikana” todettiin selvä ero D2D-
alueiden hyväksi molemmilla sukupuolilla. Naisten 
osalta ero oli hankkeen kolmena viimeisenä vuotena 
lähes kaksi kertaa suurempi D2D-alueilla muuhun 
Suomeen verrattuna.

Tiedusteltaessa vastauksia kysymykseen ”Jos 
vastaaja on tietoinen ehkäisyohjelmasta, onko hän 
muuttanut tottumuksiaan viimeksi kuluneen vuo-
den aikana ohjelman vuoksi” todettiin molemmilla 
sukupuolilla erot D2D-alueiden hyväksi verrattuna 
muuhun Suomeen. 

Sairaanhoitopiirien välillä oli selviä eroja tietoi-
suudessa hankkeesta vuonna 2004 siten, että suurin 
tietoisuus ehkäisyohjelmasta vallitsi Etelä-Pohjan-
maan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä (kuva 
28). Hankkeen aikana erot säilyivät, mutta tasoit-
tuivat. Hankkeen lopussa lähes puolet Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirien vastanneista oli kuullut 
ehkäisyohjelmasta, kun vastaava luku muualla Suo-
messa oli vajaa kolmasosa.
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KUVA 30. Onko vastaaja viimeksi 
kuluneen vuoden aikana muutta-
nut tottumuksiaan terveydellisten 
näkökohtien perusteella tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
vuoksi. Kyllä-vastaukset (%) 
sukupuolen, hankealueiden ja 
vastausvuosien mukaan.

KUVA 31. Viimeisen vuoden 
aikana veren sokeripitoisuuden 
tutkimuksessa käyneiden osuus. 
Kyllä-vastaukset (%) sukupuolen, 
hankealueiden ja vastausvuosien 
mukaan

KUVA 32. Miesten ja naisten 
vastausten jakautuma Kansan-
terveyslaitoksen vuoden 2007 
väestötutkimuksen kysymykseen 
diabeteksen ehkäisyn keinoista.
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KUVA 29. Onko vastaaja osallis-
tunut viimeksi kuluneen vuoden 
aikana tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelmaan liittyvään toimintaan 
tai tapahtumiin. Kyllä-vastaukset 
(%) sukupuolen, hankealueiden ja 
vastausvuosien mukaan.
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Vastaukset kysymykseen ”Onko vastaaja osal-
listunut viimeksi kuluneen vuoden aikana Tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyohjelmaan liittyvään toimintaan 
tai tapahtumiin” on esitetty kuvassa (kuva 29). Vas-
tauksissa oli eroja D2D-alueiden hyväksi muuhun 
Suomeen verrattuna. Sairaanhoitopiireistä suurin 
osallistumisaktiviteetti oli Etelä-Pohjanmaan ja Kes-
ki-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla vastanneilla 
vuonna 2006, mutta vuonna 2007 Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirien vastanneilla. 

Vastaukset kysymykseen ”Onko vastaaja viimeksi 
kuluneen vuoden aikana muuttanut tottumuksiaan 
terveydellisten näkökohtien perusteella Tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisyohjelman vuoksi ” on esitetty kuvas-
sa (kuva 30). Vastauksissa oli eroja D2D-alueiden ja 
muun Suomen välillä. Eniten tottumuksiaan olivat 
muuttaneet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä 
vuonna 2007 vastanneet (8,9 %) ja Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiristä vuonna 2006 vastanneet (10,3 %). 

Sekä D2D-alueilla että muualla Suomessa lähes 
puolet vastanneista oli käynyt veren sokeripitoisuuden 
tutkimuksessa viimeisen vuoden kuluessa (kuva 31). 

Kansanterveyslaitoksen FINRISKI- ja D2D-vä-
estötutkimuksiin 2007 liitettiin diabeteksen ehkäi-
syyn liittyviä kysymyksiä. Vastaukset kysymykseen 
diabeteksen ehkäisyn keinoista on esitetty ohessa 
(kuva 32).

Johtopäätökset:

Väestön tietoisuus diabeteksesta ja sen ehkäi-• 
systä nousi hankkeen kuluessa Suomessa ja oli 
hankealueella suurempi kuin muualla maassa.

Naisten tietoisuus diabeteksesta ja sen ehkäi-• 
systä oli suurempi kuin miesten.

Hankealueilla asuneet muuttivat elintapatottu-• 
muksiaan useammin kuin muualla Suomessa 
asuneet ja naiset useammin kuin miehet

Hankkeen lopulla väestön tietoisuus diabetek-• 
sen ehkäisystä oli suuri koko Suomessa. 

Glukoosimittaus tehtiin puolelle väestötut-• 
kimuksiin vastanneista viimeisen vuoden 
kuluessa.

■  Muut tiedot väestöstrategian toteuttamisesta 

Riskitestin laajamittainen käyttöönotto edisti osal-
taan väestöstrategiaa. Diabetesliitto jakoi vuosina 
2003–2008 runsaat 1,5 miljoonaa Riskitestiä pape-
rimuodossa eri puolille maata. Näiden täyttämisakti-
viteetista ei ole tietoa, mutta Diabetesliiton verkko-
sivulla Riskitesti täytettiin yli 200 000 kertaa vuosina 
2005–2008 (kuva 19 sivulla 63). Hankkeessa seulot-
tiin 10 000 hengen korkean riskin kohortti ja 10 000 
hengen kohtalaisen riskin kohortti, mikä merkitsee 
vähintään 40 000 tehtyä riskinarvioita. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä arvioitiin hankkeen 
aikana seulotun 40 000 henkilön diabetesriski (Peso-
nen ym. 2008). Apteekkariliiton jäsenapteekeille teh-
tävän vuosittaisen toimintakertomuskyselyn perus-
teella 304 apteekkia oli jakanut tyypin 2 diabeteksen 
Riskitestiä. Arvioitu täytettyjen Riskitestien määrä 
oli noin 3 600 kpl. Seulontapositiivisten henkilöiden 
ohjaamisesta terveydenhuollon jatkotoimenpiteisiin 
oli sovittu apteekeissa 140 tapauksessa.

Riskitesti julkaistiin useita kertoja päivä- ja ai-
kakausilehdissä. Testilomake oli mahdollista tulos-
taa lääkäreiden vastaanotoilla suoraan internetistä. 
Näillä perusteilla projektisuunnitelmassa esitetty 

100 000 hengen seulontatavoite D2D:ssa projektin 
toimintavuosina ylittyi selvästi. Voidaan arvioida, et-
tä hankealueella aikana seulottiin vähintään 200 000 
ihmisen diabetesriski vuosina 2003–2008. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä aloitetut ja 
muuallakin käyttöön otetut terveysmessukiertueet li-
säsivät tietoisuutta diabeteksen ehkäisystä. Yksistään 
KSSHP:n alueella kiertueille osallistui 15 000 henkeä 
(Korpela ym. 2008). Terveysmessukiertueita esiteltiin 
paljon julkisuudessa. Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rissä kehitetty ja Kunnossa kaiken ikää -hankkeen 
rekkakiertueillaan näkyvästi toteuttama Suomi Mies 
seikkailee -malli (Pölönen ym. 2009) sekä Raha-au-
tomaattiyhdistyksen juhlavuoden 2008 kesäkiertue 
näyttelyineen lisäsivät osaltaan tietoisuutta diabetek-
sen ja lihavuuden ehkäisystä. 

Johtopäätökset: 

Riskitestin laajamittainen käyttö ja hankkeessa • 
toteutetut väestöstrategiset toimet lisäsivät tie-
toisuutta tyypin 2 diabeteksesta ja sen ehkäi-
systä väestössä.
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■  Hankkeen medianäkyvyys

D2D:hen liittyvää uutisointia sekä muuta sen saamaa 
julkisuutta seurattiin hankkeen alusta lähtien Ob-
serverilta (nykyisin Cision) tilatun mediaseurannan 
avulla. Seurannan kohteena olivat sekä valtakunnal-
liset että alueelliset tiedotusvälineet. 

Hankkeen voi arvioida saaneen runsaasti julki-
suutta. Puhtaasti D2D:n nimellä poimittuja leh-
distö-, radio- ja TV-osumia oli esimerkiksi vuonna 
2006 yhteensä lähes 200 (taulukko 27). Suurin osa 
oli lehdistöosumia. 

Hankkeen aikana diabeteksesta, lihavuudesta ja 
näiden ehkäisemisestä kirjoitetut lehtiartikkelit lisään-
tyivät (taulukko 28 ja kuva 33). Artikkeleista suurin osa 
käsitteli tyypin 2 diabeteksen räjähdysmäistä lisäänty-
mistä. D2D mainittiin ehkäisyhankkeena, jollaista ei 
ole vielä aloitettu missään muualla maailmassa. Han-
ke oli useita kertoja esillä valtakunnallisen päivälehtien 
pääkirjoituksissa myönteiseen sävyyn.

TAULUKKO 27. Observer-osumat hakusanalla D2D lehdistössä vuosina 2004–2007.

Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007

Lehtiosumien lukumäärä 159 63 133 118

Pääkirjoitus 3 0 1 1

Valtakunnallinen lehti 32 16 28 33

Paikallislehti 109 40 84 69

Ammattilehti 18 7 21 16

KUVA 33. Dehkon 
2D -hanke oli usein 
otsikoissa.

TAULUKKO 28.  Diabetesta käsittelevät tai sivuavat 
mediaosumat Suomessa 1980–2006.

1980–1993 1 300–1 500

1994–1999 1 800–2 300

2000–2006 3 700–6 000

Googlessa hakusanalla D2D ja diabetes saatiin 
6.12.2008 19 200 osumaa ja hakusanalla FIN-D2D 
1370 osumaa.

Valtakunnallinen koordinaattori, aluekoordinaat-
torit, johtoryhmän jäsenet, hankevastaavat, hanke-
työntekijät ja monet käytännön toimijat olivat hank-
keen kuluessa esillä tiedotusvälineissä melko paljon. 
Heitä haastateltiin sekä hankkeesta että tyypin 2 
diabeteksesta ja terveydenhuollossa tehdystä diabe-
teksen ja lihavuuden ehkäisytyöstä.  
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Poliittiset päättäjät ottivat diabeteksen ehkäisyn 
toistuvasti esille puheissaan.

 Vuoden 2006 eduskuntavaaleissa terveyden 
edistäminen oli näkyvästi esillä Diabetesliiton ja Sy-
dänliiton Kansan terveyden puolesta -kampanjassa, 
mikä vaikutti osaltaan siihen, että terveyden edistä-
minen tuli hallitusohjelmaan ja että terveyden edis-
tämisen politiikkaohjelma käynnistyi. Nämä tapah-
tumat olivat näkyvästi esillä mediassa.

  Suomen juhlavuoden rahasto (Sitra) seurasi 
hankkeen etenemistä. Sitran yliasiamies Esko Aho 
osallistui EPSHP:n terveysmessutapahtumaan Sei-
näjoella ja avasi myöhemmin julkisen keskustelun 
yksilön ja yhteiskunnan vastuista elintapasairauksien 
synnystä.

”Suomessa ollaan tilanteessa, jossa vapaus on täysin 
yksilön asia ja vastuu on yhteiskunnan asia. On haettava 
uudenlaista tasapainoa yksilön vapauksien ja yhteiskun-
nan vastuiden välille. Kyllä se silloin tulee merkitsemään 

sitä, että yksilön pitää ottaa suurempi vastuu omasta elä-
mästään, mutta myöskin sitten läheistensä ja lähipiirin-
sä elämästä. Me emme voi mennä tätä rataa millä viime 
vuosina on oltu.”

Lausunnosta seurannut keskustelu oli näkyvästi 
esillä julkisuudessa. Lihavuuskeskustelusta tehtiin 
myös pro gradu -työ Tampereen yliopistossa (Paju 
2006).

Johtopäätökset:

Hankkeen medianäkyvyys oli hyvä.• 

Medianäkyvyys lisäsi väestön tietoisuutta tyypin • 
2 diabeteksen ja lihavuuden ehkäisystä.

Julkisuus paransi osaltaan diabeteksen ehkäisyn • 
ja terveyden edistämisen asemaa päätöksente-
ossa

■  Riskitekijöiden muutokset väestötasolla

Riskitekijöiden muutoksia väestötasolla ei ole vielä raportoitavissa tätä julkaisua kirjoitettaessa. 

14.4. Ehkäisyohjelman kolmen strategian toteuttaminen sairaanhoitopiireissä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Terveyskeskuksissa usean vuoden aikana tehdyn työn 
tuloksena kehitettiin paikallinen terveyden edistämi-
sen infrastruktuuri, vahvistettiin elintapaohjauksen 
osaamista, ryhmäohjaustaitoja, perustettiin erilai-
sia interventioryhmiä (painonhallinta-, liikunta-, ja 
ravitsemusryhmiä, diabeteksen ensihoitoryhmiä ja 
sydänpotilaiden ryhmiä), luotiin paikallista tervey-
den edistämistyötä tukevien toimijoiden palveluver-
kostoa, tarkistettiin toimenkuvia ja jopa perustettiin 
uusia vakansseja (Pölönen ym. 2008). Tämän työn ja 
kokemusten pohjalta Valkeakosken aluesairaalan alu-
een terveyskeskusten, työterveyshuollon ja erikoissai-
raanhoidon yhteistyönä laadittiin seutukunnallinen 
aikuisen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
hoitoketju PSHP:n yleislääketieteen vastuualueen 
tukemana Terveysporttiin (www.terveysportti.fi ).

Eri terveyskeskuksissa luotiin omia toimintata-
poja paikallisin resurssein, kehitettiin kohdennettuja 

seulonta- ja interventiomalleja eri riskiryhmille (sy-
dänpotilaille, verenpainepotilaille, raskausdiabeeti-
koille, mielenterveyskuntoutujille, työttömille) sekä 
luotiin yhteistyötä hallintokuntien välille ja järjes-
töjen ja palvelutuottajien kesken. Lihavien lasten ja 
mahdollisesti heidän korkean riskin vanhempiensa 
tavoittamiseksi kehitettiin perhekeskeisiä lähesty-
mistapoja.

Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja painonhal-
lintaryhmiä perustettiin eri puolille aluetta monin-
kertainen määrä lähtötilanteeseen verraten. Paikalli-
set liikuntakalenterit ovat jossain muodossa jokaisessa 
alueen kunnassa tai tiedot liikuntapalveluista kunnan 
internet-sivuilla. Tampereella on järjestetty Avaa Ovi 
Liikuntaan -tapahtuma jo useana vuonna. Mukana 
ovat kaupungin, järjestöjen ja yksityisten liikuntapal-
velujen tuottajat. 

Eräänä kantavana toimintamallina on ollut ter-
veydenhuollon oman henkilöstön herättäminen, si-
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touttaminen ja terveyden edistäminen. Esimerkkei-
nä ovat Sentti vyötäröstäsi kansanterveydelle-, Kevyt 
kesä -haastekampanjat, henkilökunnan toistuvat ris-
kitestaukset ja kampanjatapahtumat kunnan omilla 
työpaikoilla ja  työhyvinvointitapahtumissa.

 Seulonta- ja interventiomallien lisäksi työterveys-
huoltoon kehitettiin hankkeen ravitsemusasiantunte-
muksen tuella uusi toimintamalli. Se tiivistää yrityk-
sen, työterveysyksikön ja ruokapalvelujen tuottajan 
välistä yhteistyötä, tuo uutta ilmettä terveyden edistä-
mistyöhön ja tavoittaa työntekijät siinä ympäristössä, 
jossa terveyteen vaikuttavia valintoja tehdään.

Erikoissairaanhoito otti entistä vahvempaa roo-
lia terveyden edistämistyössä. Diabeteksen ehkäisy 
otettiin osaksi seutukunnallista tyypin 2 diabeteksen 
hoitoketjua. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kirjasi ter-
veyden edistämisen oman strategiansa yhdeksi pai-
noalueeksi ja perusti nelivuotisen Terveyden edistä-
minen erikoissairaanhoidossa -kärkihankkeen. Tässä 
käytettiin hyödyksi Dehkon 2D -hankkeessa saatua 
kokemusta.

Ammattihenkilöstön osaamisen vahvistamiseksi 
kehitettiin toimintamalleja. Tällaisia ovat mm. ku-
hunkin toimintayhteisöön räätälöity Tuumasta toi-
meen -painonhallintaryhmät käyntiin -koulutusmal-
li, sen pohjalta edelleen kehitetty verkko-opetuksen 
malli Mahdollisuus Osaamisen Päivittämiseen Oma-
ehtoisesti (MBO-MOPO) -koulutusmalli, paikal-
lishankkeiden tuki- ja ohjausmalli, kehittämissemi-
naarit, työpajat ja yhdyshenkilöverkosto. Alueelliset 
yhdyshenkilö- ja liikunta-asiantuntijaverkostot sekä 
preventiivistä työtä tekevien ravitsemusterapeuttien 
verkostot perustettiin.

Eri väestöryhmiä tavoitettiin suoraan tai yhteis-
työkumppaneiden välityksellä. Omatoimiseen terve-
yden edistämiseen kannustettiin ITE-pistein ja pai-
kallislehtijutuin. Sastamalan perusturvakuntayhty-
mässä järjestettiin miehille omat seminaarit. Yhdessä 
tekemisen vahvuuksia käytettiin hyödyksi järjestöjen 
ja muiden toimijoiden yhteistyönä  yleisötapahtu-
missa (Farmari-messuilla, Suomi Mies seikkailee- , 
Floran päivä-, Likkojen Lenkki-, Hyvä Olla-, Hyvä 
Ikä -messuilla sekä Työttömien talvipäivä -tapahtu-
missa). 

Elintarviketuottajien ja kaupan alan kanssa teh-
tiin yhteisiä paikallisia tapahtumia teemalla Voiko 
terveyttä ostaa ruokakaupasta?.

D2D:ssa työtä ja kehitettyjä malleja esiteltiin 
vuosien varrella lukuisissa valtakunnallisissa semi-
naareissa (mm. Dehko-päivillä, Dehkon toimijasym-
posiumissa, Kunnon Laiva - ja KKI-seminaareissa, 
ammattikunnittaisilla koulutuspäivillä). Kansainvä-
liselle yleisölle toimintaa esiteltiin International Re-
porting Days 2006 ja 2007 -tapahtumissa, WCPD 
2008 -kongressissa sekä yksittäisille vierailijoille ja 
ryhmille sairaanhoitopiirissä.

Dehkon 2D -hanke loi alueellisen foorumin ter-
veyden edistämistyötä tekeville ja sitä tukeville toi-
mijoille, toi terveyden edistämistyön näkyväksi ja 
nosti sen imagoa. Hanke  tuotti uusia toimintamal-
leja, vahvisti elintapaohjauksen osaamista ja taitoja, 
elintapojen muutoksen prosessiluonteen ymmärtä-
mistä, opetti moniammatillista yhteistyötä, vankensi 
tietopohjaa sekä loi edellytyksiä terveyttä edistävällä 
päätöksenteolle.
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisen Riskitestistä tu-
li vastaanottotilanteita uudistava seulonnan työkalu 
mm. naisten joukkotarkastuksiin, raskausdiabetek-
sen sairastaneiden seurantaan, työterveyshuollon ja 
työttömien terveystarkastuksiin (Korpi-Hyövälti 
ym. 2008). Vyötärönympäryksen mittaaminen oli 
uusi toimintatapa. Seulonnan käynnistyttyä veren-
sokerirasitusten ja veren rasva-arvojen määritykset 
lisääntyivät voimakkaasti perusterveydenhuollossa, 
mutta myös erikoissairaanhoidon valtimotapahtu-
mapotilaita hoitavilla osastoilla. Terveydenhuollon 
toimintayksiköillä ei hankkeen alussa ollut tiedossa 
jo diabetesta sairastavien määrää eikä käsitystä sai-
rastumisriskissä olevien määrästä. Hankkeen myötä 
kunnissa rakennettiin korkean riskin henkilöiden ja 
diabeetikoiden rekistereitä. 

Kirjatut korkean riskin henkilöiden ja tyypin 2 
diabeetikoiden hoitopolut ja palveluketjut puuttuivat 
perusterveydenhuollon yksiköistä hankkeen alkaessa. 
Hanketyöntekijät tukivat hoitopolkujen sekä liikun-
nan, ravitsemuksen, painonhallinnan ja mielenterve-
yden palveluketjujen rakentamista. Työn vauhditta-
miseksi palkattiin hankkeen kustantamana terveys-
keskuksen hoitaja kuntakoosta riippuen kahdesta vii-
kosta kahteen kuukauteen. Omasta työstä vapautettu 
hoitaja velvoitettiin lisäksi selvittämään kunnallisen 
ja yksityisen terveydenhuollon rajapintakäytännöt. 

Vuoden 2007 toimintakartoituksen mukaan enem-
mistöllä terveyskeskuksista oli sekä korkean riskin 
henkilöiden että diabeetikoiden hoitopolut, mutta 
useassa toimintayksikössä ja organisaatiossa tarvittiin 
edelleen olemassa olevien hoitopolkujen päivittämis-
tä ja arkikäyttöön juurruttamista sekä palveluketjujen 
rakentamista tai täydentämistä. 

Hankkeen alkaessa vuonna 2003 terveydenhuol-
lossa toimi painonhallintaan ja hoidonohjaukseen 
liittyviä ryhmiä hyvin satunnaisesti tai ei lainkaan. 
Hanke kustansi PPP-painonhallintaryhmänohjaaja-
koulutuksen 60 henkilölle sekä heille työnohjaajaksi 
yhdeksän psykologin koulutuksen. VLCD-koulu-
tukseen osallistui 22 lääkäri-hoitaja-työparia. Ryh-
mämuotoinen ohjaus ja tarjonta lisääntyivät alueella 
voimakkaasti vuosina 2004–2006. Tulevaisuuden 
haasteena on suunnitelmallisesti perustaa yksilöoh-
jauksen rinnalle monipuolisia ja moniammatillisia 
ryhmämuotoisia toimintamalleja. 

Painettu liikuntakalenteri oli vain kahdessa kun-
nassa hankkeen alkuvaiheessa. Dehkon 2D -hankkeen 
aloitteesta ja eri hankkeiden sekä monien toimijoiden 
yhteistyönä suunniteltiin ja toteutettiin myös maa-
kunnanlaajuinen sähköinen liikuntakalenteri www.
tep.fi  -palvelin, johon kaikki palveluntuottajat saat-
toivat päivittää liikuntapalvelutarjontansa. Hankkeen 
kannustamana kuntiin syntyi ns. matalan kynnyksen 
ryhmiä vähän liikkuville ja ylipainoisille. Palkitul-
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la liikkumisreseptin ryhmätäyttö -toimintamallilla 
pyrittiin helpottamaan terveydenhuollon työmäärää. 
Liihota- ja Liikkumisresepti-hankkeet tukivat Deh-
kon 2D -hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa 
perusterveydenhuollossa. 

 Etelä-Pohjanmaan Dehkon 2D -hanke pyr-
ki vaikuttamaan lasten ja heidän vanhempiensa tot-
tumuksiin jo hankkeen alusta alkaen. Koululaisten 
lisääntyvästä ylipainosta ja kunnon huononemisesta 
saatiin viestejä kouluterveydenhuollon henkilöstön 
lisäksi myös opettajilta. Lapsille ja vanhemmille 
suunnattu Tervehet Mukulat -aineistokansio suun-
niteltiin ja toteutettiin moniammatillisena yhteis-
työnä. Kansiot luovutettiin koulutustilaisuuksissa, 
jotka järjestettiin vuonna 2005 kuntien koulutoimen, 
päivähoidon ja terveydenhuollon henkilöstölle. Ta-
voitteena oli tukea ja innostaa moniammatillisia toi-
mijoita sekä lasten huoltajia elämäntapoihin liittyvän 
terveyskasvatuksen toteuttamisessa. Hankkeen vauh-
dittamana saatiin ennakointitietoa 19 kuntaan kou-
lulaisen painotilastojen yhteenvedon muodossa. Kat-
tavassa vuonna 2007 laaditussa yli 11 000 oppilaan 
otoksessa ylipaino tai lihavuus todettiin 23 prosentilla 
peruskoululaisista (pituuspaino yli +20 %). Lihavaksi 
luokiteltavia oppilaita oli 9 % ja heistä joka kolmas 
oli vaikeasti lihava. Dehkon 2D -hankkeen kannusta-
mana koulut, päiväkodit ja terveydenhuoltohenkilös-
tö toteuttivat liikunnallisuuden lisäämiseen ja hyvien 
ruokailutottumusten sekä elämäntapojen kohentami-
seen tähtääviä toimintamalleja, mm. vanhempainil-
toja, liikunnallisia iltapäiväkerhoja, tapahtumapäiviä 
sekä koulu- ja päivähoitoruokailun muutoksia.  

Perusterveydenhuollon henkilöstön amma-
tillista osaamista vahvistettiin koko hankkeen 
ajan sadoilla vuosittaisilla toimintayksikkökäyn-
neillä ja monipuolisella koulutuksella. Koulutuk-
sissa nivottiin yhteen liikunnan, ravitsemuksen, 
painonhallinnan ja mielenterveyden näkökulmat 
riippumatta siitä, mikä oli tilaisuuden pääasialli-
nen aihealue. Alusta alkaen myös terveydenhuol-
lon ulkopuoliset tahot ja läheisesti Dehkon 2D 
-hankkeeseen liittyvät hankkeet kutsuttiin mukaan 
tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisytyöhön. Tavoit-
teena oli laajan toimijaverkoston osaamisen vahvis-
taminen, uusien ennaltaehkäisyn toimintamallien ke-
hittäminen ja työkalujen tarjoaminen. Hanke tuotti 
asiakasohjaukseen uutta ja pelkistettyä aineistoa, 
mm. elämäntapaohjeet ikäryhmittäin ja 32 ruokaku-
vaa. Merkittävinä yhteistyökumppaneina mm. täy-
dennyskoulutusten toteuttamisessa olivat Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu ja Kuortaneen urheiluopisto. 
Väestötasolla tietoisuus elämäntapojen merkitykses-

tä omaan ja jälkeläisten sairastumisriskiin lisääntyi. 
Terveydenhuoltohenkilöstön asiakasohjauksessa 
keskityttiin aikaisempaa enemmän painonhallinnan, 
ravitsemuksen ja liikunnan merkitykseen diabeteksen 
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 

Hankkeen tuloksena syntyi suuri määrä uusia 
toimintamalleja, joista noin 100 on dokumentoi-
tu. Hanketyöntekijöiden toimittama eteläpohjalai-
nen hanketiedote Tiarootus oli uusi toimintamalli. 
Tiarootusta julkaistiin 6-7 numeroa vuodessa ja 
primäärilevikki kasvoi hankeaikana 300:sta noin 1 
600:aan. Jakeluun piirissä oli terveydenhuoltohenki-
löstön lisäksi laaja joukko hankkeen muita kumppa-
neita sekä Etelä-Pohjanmaalla että ympäri Suomea. 
Vuoden 2007 toimintakartoituksen mukaan tervey-
denhuoltohenkilöstö koki saaneensa Tiarootuksesta 
vinkkejä uusista asiakasohjausmateriaaleista, toimin-
tamalleista ja mm. Suomen Diabetesliiton ja Sydän-
liiton järjestämistä koulutuksista. 

Valtakunnallisen hankkeen vaikutuksia arvioiva 
D2D-tiedonkeruu toteutettiin paperilomakkeilla. 
Etelä-Pohjanmaalla tiedonkeruuseen lupautui yh-
teensä 2075 henkilöä, joista miehiä oli 768 ja naisia 
1307. Seurantatietoja saatiin noin 1100 henkilöltä. 
Oman alueen tietojen keskitetty tallennus mahdol-
listi korjaavan ja kannustavan palautteen tiedonke-
ruuta suorittaville henkilöille. Hanketyöntekijöiden 
toteuttamilla tiedonkeruukoulutuksilla ja palautteen 
antamisella pyrittiin kehittämään asiakaslähtöistä 
ohjausta ja kirjaamiskäytäntöjä. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Omaleimaista, muista D2D-hankealueista poikkea-
vaa toimintaa Keski-Suomessa olivat terveyskeskus-
ten (tai tietyn alueen) omat D2D-hanketyöntekijät. 
He olivat avaintoimijoita vietäessä D2D-hanketta 
osaksi terveyskeskuksen pysyvää arkea (Korpela ym. 
2008). Yksityisen työterveyshuollon hanketyöntekijä 
puolestaan vastasi yksityissektorin mukaan saami-
sesta. Laajalla yhteistyöllä saatiin aikaan toimipaik-
kakohtaisesti räätälöidyt, arjessa toimivat korkean 
riskin asiakkaan hoitopolut niin kunnallisessa kuin 
yksityisessäkin terveydenhuollossa. 

Ammattilaisten valmiuksia terveyden edistä-
miseen lisättiin tarvelähtöisillä ja monin eri tavoin 
toteutetuilla niin paikallisilla kuin alueellisillakin 
koulutuksilla. Esimerkiksi painonhallinnan ryhmä-
ohjaajia koulutettiin lähes 100, PPP-koulutuksilla 
60 ja Tavoitteena TasaPaino -koulutuksella 28 henki-
löä. Jo perinteikkäät alueelliset diabeteskoulutuspäi-
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vät ja hankeaikaiset D2D-Nostepäivät vetivät kerta 
toisensa jälkeen satoja osallistujia. Fysioterapeutteja 
koulutettiin tekemään korkean riskin henkilöille 
terveyskunnon mittauksia ja koko henkilökuntaa 
koulutettiin muutosvaihemallin käyttöön sekä voi-
mavaralähtöiseen terveysneuvontaan. Myös useita 
erilaisia muita koululutustilaisuuksia järjestettiin eri 
kohderyhmille.

Keski-Suomen ”lippulaivoja” olivat vuosina 
2004–2007 ympäri maakuntaa kiertänyt ja 15 000 
ihmistä tavoittanut terveysmessukiertue, fysiotera-
peuttien työvälineiksi kehitetyt terveyskunnon mit-
taukset sekä toimijoiden työn tueksi ja asiakkaiden 
omavastuullisuuden lisäämiseksi tuotettu materiaali, 
esimerkiksi D2D-Koulu-CD ruokakuvineen. D2D-
hankeaikana Keski-Suomen alueella ideoitiin ja ke-
hitettiin lukematon määrä uusia hyviä diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon käytäntöjä, jotka ovat jääneet elä-
mään. Näistä 31 on raportoituna julkaisussa Palkitut 
ja arjessa koetellut – Diabeteksen ehkäisyn ja hoi-
don hyvät käytännöt (Suomen Diabetesliitto 2007). 
Dehko-palkittuja käytäntöjä Keski-Suomen alueella 
on kaksi: TerveysPuntari Saarijärvi-Karstula seudun 
nettipäiväkirja ja Syöden solakaksi – hikoillen hoi-
kaksi terveysmessukiertue Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin alueella.

D2D-tiedonkeruussa oli Keski-Suomessa kaik-
kiaan mukana 1 718 korkean riskin henkilöä, jois-
ta 50 %:lle tehtiin myös vuosikontrollit mittauksi-
neen. Heidän eri mittaustuloksissaan oli nähtävissä 
myönteisiä muutoksia. Tämän lisäksi ns. lyhyt käynti 

-lomakkeita (7–14 pistettä riskitestissä) täytettiin 1 
235 henkilöstä. Paperilomakkeista sähköiseen tie-
donkeruuseen siirtyminen kesken hankkeen vähensi 
ratkaisevasti toteutuneiden vuosikontrollien kak-
soiskirjaamista tiedonkeruuta varten. D2D-väestö-
tutkimus tehtiin Keski-Suomessa syksyllä 2004 ja 
syksyllä 2007. Vuoden 2004 tulokset kertoivat mm. 
sen, että tunnistamatonta diabetesta sairastavia oli 
45–74-vuotiaissa enemmän kuin tunnistettuja. Kan-
santerveyslaitos julkaisee myöhemmin vuoden 2007 
tutkimuksen tulokset. 

Kansanterveyslaitos teki Suomalaisen aikuisväes-
tön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2006 
-tutkimuksen. Ikävakioituna kohdejoukkona olivat 
30–64-vuotiaat ja tutkimusvuodet olivat 2004, 2005 
ja 2006. Verrattaessa muihin D2D-hankkeessa mu-
kana oleviin sairaanhoitopiireihin keskisuomalaiset 
olivat kaikkein tietoisimpia diabeteksen ehkäisyoh-
jelmasta, he olivat eniten osallistuneet hankkeeseen 
liittyvään toimintaan ja heistä prosentuaalisesti eni-
ten (jopa 10 %) oli muuttanut tottumuksiaan hank-
keen vuoksi. Näin tietoisuuden lisääntyminen avaa 
mahdollisuuksia myös elintapojen muuttamiselle.

Keski-Suomen D2D-hankkeen 2003–2007 lop-
puraportti on luettavissa kokonaisuudessa Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa www.
ksshp.fi /julkaisusarja, (vuoden 2008 julkaisut näytön 
oikeasta yläreunasta). Tällöin lukijalla on mahdolli-
suus tutustua myös linkkien takana oleviin aineistoi-
hin.
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Terveydenhuollon toimipaikoissa laadittiin korkean 
riskin henkilöiden hoitopolut. Niiden kattavuus oli 
yli 80 % alueen väestöpohjasta (Pesonen ym. 2008). 
Seulonta Riskitestillä lähti hyvin käyntiin, mut-
ta valtimotautipotilaat ja raskausdiabeetikot eivät 
ohjautuneet hankkeeseen kattavasti.  Glukoosirasi-
tuskokeiden ja LDL-kolesterolimääritysten tilauk-
set kasvoivat hankkeen aikana 100 %. Interventiot 
käynnistyivät hyvin, mutta käyntien kirjaaminen jäi 
vajavaiseksi. 

Kolmas sektori saatiin mukaan tukemaan väestö-
strategian toteutusta.  Hankkeen aikana perustettiin 
järjestöjen alueellisten toimijoiden yhteistyöryhmiä, 
joiden niiden tuella järjestettiin runsaasti erilaisia 
yleisötapahtumia.  Yhteistyö virisi myös mm. oppi-
laitosten, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun lää-
ninhallituksen kanssa.

Alueellisen koulutussuunnitelman runkona oli 
koulutustarjotin, jonka eri osista voitiin koota täy-
sipainoinen koulutuskokonaisuus.  Terveydenhuol-
tohenkilöstö saattoi omien koulutustarpeidensa 
mukaisesti hyödyntää koko koulutustarjontaa tai va-
lita yksittäisiä koulutustilaisuuksia.  Koulutustarjotin 
koostui neljästä osa-alueesta: tietopainotteisesta kou-
lutuksesta, ryhmäohjauskoulutuksesta, työn kehittä-
misen tuesta ja tietojärjestelmän käyttöönottokoulu-
tuksesta. Vuosien 2004–2007 aikana järjestettiin yh-
teensä 248 koulutustilaisuutta tai -kokonaisuutta, joi-
hin osallistui yhteensä 3 594 henkilöä. Koulutuksesta 
saadun palautteen perusteella diabeteksen ehkäisyn 
osa-alueita käsiteltiin perusteellisesti ja osallistujien 
tietämys sekä osaaminen vahvistuivat. Ryhmäohja-

uskoulutuksen ansioista ryhmäohjaus lisääntyi, sitä 
myös käytettiin osana diabeteksen ehkäisyyn liittyvää 
elintapaohjausta. 

Ravitsemuskoordinaattori vastasi ravitsemus-
koulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista, ra-
vitsemusneuvonnan palveluketjujen kartoituksesta, 
ravitsemusneuvonta-aineiston kartoituksesta ja päi-
vityksestä, asiantuntijavierailuista ryhmissä ja ylei-
söluennoista ravitsemuksen osalta sekä yhteistyöstä 
joukkoruokailusta vastaavien tahojen kanssa.  Ravit-
semuskoordinaattorin palvelujen kysyntä oli runsas-
ta.  Hankkeessa kokeiltiin myös ravitsemusterapeutin 
ryhmäohjausta etävastaanottona hyvin tuloksin. 
Hankkeen vaikutuksia ravitsemusohjaukseen selvi-
tettiin kyselyn avulla, vaikutukset olivat myönteisiä.  

Liikuntakoordinaattori toimi liikunnan ennalta-
ehkäisevien ja terveyttä edistävien vaikutusten esillä 
pitäjänä ja liikunta-aktiivisuuden edistäjänä. Hän 
koordinoi terveydenhuollon ja liikuntatoimijoiden 
sekä muiden terveyden edistämistyössä mukana ole-
vien yhteistyötä luomalla toimintamallia liikunnan 
ja terveyden edistämisen palveluketjuista ja yhteis-
työverkostoista kunnissa. Liikkumisresepti-idean ja 
Liikuntapiirakan tunnetuksi tekeminen eri ammat-
tiryhmille oli keskeinen osa toimintaa. 

Dehkon 2D -hankkeessa lähestyttiin kuntapäät-
täjiä järjestämällä Liikuttaako terveyden edistäminen 
kuntapäättäjiä -tiedotustilaisuuksia yhteensä 33 kun-
nassa.  Tilaisuuksien tavoitteena oli saada päätöksen-
tekijät tunnistamaan tyypin 2 diabeteksen haasteet 
ja ottamaan ennaltaehkäisevät toimet huomioon 
päätöksenteossa.  Kuntapäättäjät ja virkamiesjohto 
osallistuivat tilaisuuksiin lähes sataprosenttisesti, ja 
palaute oli hyvää.
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Hankkeessa järjestettiin vuosien 2004–2007 aika-
na yhteensä 332 yleisötilaisuutta ja alueellisissa ja pai-
kallisissa lehdissä julkaistiin yhteensä 179 hankkeen 
aihepiiriin liittyvää artikkelia. Yleisötapahtumien ja 
medianäkyvyyden tavoitteena oli yleisön tietoisuuden 
lisääminen tyypin 2 diabeteksesta ja sen ehkäisystä 
sekä korkean riskin henkilöiden tavoittaminen ja oh-
jaaminen interventioon. Yleisötapahtumien myötä 
hankkeelle saatiin näkyvyyttä ja järjestelyjen myötä 
yhteistyö eri toimijoiden kesken kehittyi.  

Hanketta arvioitiin vuonna 2006 seutukunnittain 
arviointitilaisuuksilla ja vuonna 2007 toimipisteittäin 
hankkeessa kehitetyllä itsearviointi-työvälineellä. It-
searviointi tehtiin 27 terveyskeskuksessa ja kuudessa 
työterveyshuollon yksikössä. Itsearviointi-työväline 
oli hyvä keskustelun käynnistäjä, jonka avulla joh-
to ja käytännössä diabeteksen ehkäisytyötä tekevät 
pohtivat yhdessä oman organisaation ennaltaehkäi-
syn toimintakäytäntöjä. Lisäksi hankkeen toimintaa 
arvioitiin useiden terveydenhuollon toimijoille suun-
nattujen kyselyjen avulla. 

Kattavan ja analysoitavissa olevan tiedonkeruun 
mahdollistamiseksi PPSHP:n alueella otettiin käyt-
töön sähköinen ProWellness-järjestelmä vuoden 
2005 aikana. Järjestelmä on ollut käytössä 80 %:ssa 
PPSHP:n kunnista. Järjestelmän käyttökoulutuksia 
järjestettiin 2005–2006 runsaasti ja monipuolisesti, 
lisäksi järjestelmän käyttöä ja lisäkoulutustarvetta 
seurattiin. ProWellness-järjestelmän käytettävyyttä 
parannettiin ja raportointiosio uudistettiin. Se mah-
dollisti paremmin interventioiden vaikuttavuuden 
seuraamisen. Raportointiosiota hyödynnettiin seu-
rantietojen haussa.  Heinäkuuhun 2008 mennessä 
ProWellness-järjestelmään oli kirjattu tiedonkeruu-
käynti 2 499 henkilölle, joista 58 % osallistui vähin-
tään yhteen vuosikontrolliin.

Hankkeessa saatujen kokemusten ja kerätyn tie-
don perusteella voidaan todeta, että PPSHP:n alueel-
la onnistuttiin parhaiten riskiasiakkaiden seulonnassa 
ja toiseksi parhaiten interventioiden toteuttamisessa. 
Ennaltaehkäisytyön arvioinnissa on vielä paranta-
misen varaa. Toiminnan kehittäminen arvioinnin 
perusteella toteutuu vain harvoissa toimipaikoissa. 
Ennaltaehkäisytyötä tukevia tekijöitä ovat yhdys-
henkilöverkosto ja vastuutyöryhmät, jatkuva koulu-
tus, toimiva yhteistyö sekä johdon tuki, joiden tulee 
jatkua myös hankkeen jälkeen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pohjois-Savossa lähdettiin mukaan D2D-tiedonke-
ruuseen asteittain; merkittävimmät tiedonkeruuvuo-
det uusien korkean riskin asiakkaiden osalta olivat 
vuodet 2006–2007 ja vuosikontrollien osalta vuodet 
2007–2008. D2D -tiedonkeruuta jatkettiin Pohjois-
Savossa toukokuun 2008 loppuun. Tiedonkeruussa 
saavutettiin asiakkaiden kokonaismäärän tavoite 1 
500; toteutuma oli 1 593 (Lehmusaho ym. 2008). 
Vuosikontrolleissa tavoiteltiin vähintään 50 % koko-
naisasiakasmäärästä ja toteutuma oli 57 % (906 hen-
kilöä). Sokerirasituskokeiden määrä lisääntyi alueella 
tuntuvasti hankevuosina. 

Pienenä otostutkimuksena Pohjois-Savossa sel-
vitettiin myös varhaisen diagnoosin ja hoidon stra-
tegian toteutumista. Aineistona olivat Siilinjärven, 
Leppävirran ja Lapinlahden kunnista vuonna 2005–
2007 seulonnassa todetut uudet diabeetikot (n=46) 
(Kiiskinen 2008). Tutkimuksessa selvitettiin henki-
löiden sairaushistoriaa vuoden ajan ensimmäisestä 
sokerirasituskokeesta, jossa henkilöillä oli todettu 
sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Tulosten mukaan 
diabetesdiagnoosi myöhästyi kahdeksalta (21 %) 
diabeetikolta ja neljälle diagnoosi jäi kokonaan te-
kemättä. Diabetesdiagnoosi tehdään edelleen varo-
vaisesti. Tutkimusten suorittamisen, käyntien määrän 
ja laboratoriotulosten perusteella strategian toteutus 
onnistui kohtuullisen hyvin, mutta komplikaatioiden 
tutkimisessa oli parantamisen varaa.  

Hankevuosina 2005–2007 osallistuttiin erilaisiin 
yleisötapahtumiin, messuille ja näyttelyihin noin 60 
päivänä. Näyttelyissä teetettiin diabetesriskin arvi-
ointilomaketta, annettiin elintapaohjausta, jaettiin 
ohjausmateriaalia ja pidettiin esillä ravinto- ja juoma-
näyttelyä, jossa havainnollistettiin erityisesti juomien 
energiapitoisuuksia sekä laminaattikuvin ruokien ja 
välipalojen energia- ja rasvapitoisuuksia. 

Hankkeesta järjestettiin erilaisia koulutustilai-
suuksia, tai oltiin mukana yhteistyökumppanina 
koulutusjärjestelyissä, yhteensä toista sataa kertaa. 
Paikallisia pienryhmäpalavereja ja yhteistyöpalavere-
ja pidettiin hankevuosina yhteensä lähes 200. Alu-
eellinen yhteinen hankepäivä ja yhdyshenkilöpäivä 
järjestettiin 2–4 kertaa vuodessa.

Jatkohankkeen aikana vuonna 2008 keskeistä si-
sältöä olivat edelleen henkilökunnan koulutus, hoito-
polkujen analysointi ja jatkotyöstö, prosessikuvaukset, 
D2D-vuositarkastuskäyntien järjestäminen ja kutsu-
järjestelmän kehittäminen sekä tiedonkeruu sydänpo-
tilaista. Tärkeitä olivat myös elintapaohjausryhmien 
jatkokehitys, mielenterveyspotilaiden elintapaohjaus, 
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terveysliikunnan toteutus paikallisesti yhteistyönä se-
kä lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja painon-
hallinta. Hankkeessa käytetystä esitietolomakkeesta 
kehitettiin Pohjois-Savossa kentän toimijoille työ-
kaluksi Terveysvalintojen kartoituslomake, jonka 
levittäminen aloitettiin marraskuussa 2008. Ryhmä-
ohjaajien täydennyskoulutuspäivä, Neuvokas Perhe 
-koulutus sekä hankkeen Kiitosseminaari ja osal-
listuminen WCPD-kongressiin olivat merkittäviä 
koulutustapahtumia vuonna 2008. Erilaista ohjausai-
neistoa levitettiin runsaasti kentälle. D2D-toiminta-
käytännöistä tiedotettiin ja käytäntöjä pyrittiin sovel-
tuvin osin jalkauttamaan myös erikoissairaanhoitoon, 
mutta tämä työ jäi vielä pinnalliseksi. Vuoden 2008 
tavoitteena oli myös vaikuttaa siihen, että hankkeessa 
tehty työ ja siitä opitut asiat siirtyvät osaksi sairaan-
hoitopiirin terveyden edistämisen strategiaa.

Hanketoiminnan arvioinnissa hyödynnettiin sai-
raanhoitopiirissä toimipaikkojen diabeteksen ehkäi-
sytyön itsearviointien ja hankkeen vuosittaisten pro-
sessitietokyselyjen palautteita sekä hanketyöryhmässä 
tehtyjä arviointeja. Diabeteksen ehkäisytyön onnis-

tumisen arvioinnissa toimipaikkatasolla korostettiin 
työyksikön esimiehen asennoitumisen ja yleisesti 
johdon tuen merkitystä. Terveysneuvonnassa ohjaaja 
vaikuttaa asenteellaan asiakkaan motivoitumiseen, 
ja hanke toi terveysneuvontaan uudenlaisen lähes-
tymistavan. Työyksiköissä tarvitaan tietoa, mutta on 
tärkeää, että toimijat saavat itse osallistua työtapojen-
sa kehittämiseen. Terveyden edistäminen on vaativaa, 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Hanke-
aikana oivallettiin yhteistyön merkitys niin paikalli-
sesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti ja myös eri 
hallintokuntien ja hankkeiden välillä. Ryhmätoimin-
not lisääntyivät hankevuosina, mutta eivät siinä mää-
rin kuin odotettiin. Alueellisen ravitsemusterapeutin 
palvelujen kysyntä lisääntyi ja vakiintui pysyväksi 
käytännöksi monessa toimipaikassa. Tavanomaisina 
haasteina työyhteisöissä raportoitiin mm. ajankäy-
tön hallinta, muutosvastarinnan kohtaaminen, tie-
dottaminen, toimeenpano ja muiden innostaminen. 
Hankeaikana luotuja toimintakäytäntöjä toivottiin 
yleisesti jatkettavan. 
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14.5. Hyvät käytännöt ja toimintamallit 

Dehkon 2D -hankkeessa mukana olleiden sairaan-
hoitopiirien perusterveydenhuollon terveyskeskuk-
sissa ja työterveysasemilla kehitettiin ja dokumentoi-
tiin yli 200 hyvää käytäntöä ja toimintamallia suu-
rentuneessa tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskissä 
olevien seulonnan, diagnostiikan ja interventioiden 
tehostamiseksi. Malleja kehitettiin kaikkien ehkäi-
syohjelman kolmen strategian alueilla. 

Toimijoita pyydettiin raportoimaan siihen mennes-
sä kehitettyjä malleja hankkeen aikana kolmessa yhte-
ydessä: Dehko-päiville 2006, Dehkon toimijasympo-
siumiin 2007 ja hankkeen loppuraportteja varten.

Uusia käytäntöjä ja toimintamalleja esiteltiin en-
simmäisen kerran Dehko-päivillä Tampereella helmi-
kuussa 2006. Hankkeista palkittiin Dehko-palkinnolla 
Saarijärven–Karstulan nettipäiväkirja Terveyspun-
tari. Jaetun Dehkon 2D -palkinnon saivat Tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy Tampereen Lääkärikeskus Oy:n 
Koskiklinikan työterveyspalvelussa ja Kauhavan seu-
dun kansanterveystyön kuntayhtymän Dehkon 2D 
-hanke. Kaikki palkitut ja arjessa muuten hyviksi 
koetellut hankkeet esiteltiin Dehko-julkaisusarjassa 
(Suomen Diabetesliitto 2007).

Dehkon vuoden 2007 Toimijasymposiumia var-
ten alueiden toimijoita pyydettiin dokumentoimaan 
toimintamalleja ja -käytäntöjä Diabetesliiton inter-
netsivuille laaditulla lomakkeella. Marraskuuhun 
2007 mennessä Diabetesliitoon kertyi aineisto, jossa 
oli 33 mallia PSHP:stä, 84 mallia EPSHP:stä, 60 
mallia PPSHP:stä, 19 mallia KSSHP:stä ja 44 mal-
lia PSSHP:stä, yhteensä 240 eri mallia. Nämä olivat 
hanketyöntekijöiden mukaan vain osa alueella toimi-
joiden käyttöön ideoiduista uusista ja hyvistä toimin-
takäytännöistä. 

Tiedostossa olevien mallien perusteella Dehkon toi-
mijasymposiumissa 16.11.2007 palkittiin seuraavat 
parhaimmiksi arvioidut toimintamallit: 

Toiminnallinen painonhallintaryhmä (PSHP) • 
Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli (EPSHP)• 
Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän • 
malli (PPSHP)
Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi -terveysmes-• 
sukierte (KSSHP)
Tyypin 2 diabeteksen hoitopolkujen kehittäminen • 
Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kun-
tayhtymässä, ”D2D-peli ja hoitopolkujen kertaus-
harjoitus” (PSSHP)

Palkittuja hankkeita kiiteltiin muun muassa moni-
ammatillisen työn ja verkostoitumisen lisäämisestä, 
innovatiivisuudesta ja mallien juurtumisesta pysyvään 
käyttöön.

Dehkon 2D -hankkeen viittä alueraporttia ja 
valtakunnallista loppuraporttia varten mallien kerää-
mistä jatkettiin myös toimijasymposiumin jälkeen. 
Hankkeen kuluessa kehitetyt mallit seitsemään eri 
kategoriaan luokiteltuna on esitetty liitteessä (liite 
5). Suurin osa malleista liittyy väestöstrategiaan. Osa 
malleista liittyy useampiin tai kaikkiin kolmeen stra-
tegiaan. Hankkeen päätyttyä mallit julkaistaan Dia-
betesliiton nettisivulla www.diabetes.fi . Parhaiden 
mallien dokumentointia ja jatkotyöstämistä jatketaan 
yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen, Sydänliiton, Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelman ja Duodecimin Ter-
veysportin hankerekisterin kanssa).



LOPPURAPORTTI     92    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

■  Kymmenen esimerkkimallia

Seuraavassa esitellään lyhyesti kymmenen esimerk-
kimallia, jotka on poimittu sairaanhoitopiireissä par-
haiksi arvioitujen mallien joukosta. Mallit on luetel-
tu liitteessä (liite 5) ja kuvattu yksityiskohtaisemmin 
sairaanhoitopiirien loppuraporteissa (alueraportit). 

1. Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli (EPSHP)

Kyseessä on uusi innovaatio, joka korvaa yksilöllis-
ten liikkumisreseptien kirjoittamisen. Liikuntaoh-
jaus sopivine liikuntamuotoineen, rasitustasoineen 
ja määrineen toteutetaan ryhmässä. Lääkäri mää-
rittelee liikunnan sopivuuden ja mahdolliset vas-
ta-aiheet tai rajoitukset sekä motivoi liikkumaan. 
Ryhmässä laaditaan jokaiselle henkilökohtainen 
liikkumissuunnitelma. Mallissa voidaan hyödyntää         
moniammatillista osaamista ja tehostaa toimintaa 
niukkojen resurssien aikana. Malli kehitettiin Soi-
nin terveyskeskuksessa Dehkon 2D -hankkeen ai-
kana käytännön kokeiluin. Ryhmätäyttömallin on 
osoitettu toimivan eri tilanteissa hyvin. Malli on 
kuvattu kaavioina suomeksi ja englanniksi (Korpi-
Hyövälti ym. 2008) (kuva 34). 

Yhteyshenkilöt: 
yleislääketieteen erikoislääkäri Ahti Honkola, Soini • 
fysioterapeutti Elina Leikkainen, Tampere  • 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (www.epshp.fi ) 

2. Tieten Alajärvellä (EPSHP)

Kunnassa toteutettiin vuonna 2004 lääkärijohtoisia 
kyläkierroksia, joissa teemana olivat tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisyn keinot. Käynnistyneen korkean 
riskin henkilöiden seulonnan myötä haluttiin kun-
nassa selvittää aikuisten terveystilanteen lisäksi myös 
lasten tilanne. Peruskoululaisten koulukohtaiset pai-
notilastot selvitettiin kattavasti vuonna 2005. Yli-
painoisten osuus alakouluilla oli 22 % ja yläkouluilla 
16 %. Koulukohtainen vaihtelu oli suurta (ylipainoi-
sia 11–46 %). Poikien ylipaino oli yleisempää kuin 
tyttöjen. Terveyskeskuksen aloitteesta informoitiin 
opetushenkilöstöä, koulujen rehtoreita, päättäjiä ja 
muita toimijoita lasten terveys- ja painotilanteesta. 

(Korpi-Hyövälti ym. 2008). Ylipainotilastot ja si-
tä seuranneet tapahtumat olivat uutisia paikallis- ja 
maakuntalehdessä. 

Vanhempiin ja lapsiin kohdistuvaa terveyskasva-
tusta ja ylipainon ennaltaehkäisyä päätettiin tehostaa 
toimijoiden yhteistyöllä. Paikalliset toimijat ja Deh-
kon 2D -hanke kouluttivat opetus-, ruokapalvelu- 
ja terveydenhuoltohenkilöstöä vuonna 2005–2006. 
Tervehet mukulat -aineistoa hyödyntäen järjestet-
tiin elämäntapateemoja sisältäviä vanhempainiltoja. 
Kouluruokailun laatua kehitettiin. Kaikilla kouluilla 
lisättiin mm. kasvisten, rasvattoman maidon ja kas-
virasvalevitteiden tarjontaa. Liikuntatoimi lisäsi ns. 
matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Alakoulun op-
pilaille ja yläkoulun 7. luokalle järjestettiin harraste-
messut yhdessä nuoriso-, raittius- ja terveystoimen 
sekä yhdistysten kanssa. Tapahtumassa esiteltiin mm. 
kunnan liikuntatarjontaa ja hyviä ruokavalintoja. 
Kouluterveydenhoitaja ja diabeteshoitaja järjestivät 
lisäksi terveysteemapäivän 8-9. luokille. Ehkäisevän 
päihdetyön viikot vuosina 2007–2008 sisälsivät laa-
jemminkin elämäntapateemoja. 

Ylipainoisten koululaisten hoitopolku rakennet-
tiin yhtenäistämään ja tehostamaan ylipainoon puut-
tumista yhdessä vanhempien, kouluterveydenhoita-
jan ja koulun henkilöstön kanssa. Koululaisten yli-
painoon ja lihavuuteen puututtiin järjestelmällisem-
min jo varhaisessa vaiheessa. Vanhemmat kutsuttiin 
kouluterveydenhoitajien vastaanotolle pohtimaan 
ratkaisuja.  Peruskoululaisten ylipainon aste kar-
toitettiin uudelleen vuonna 2008, jolloin havaittiin 
ylipainoisten oppilaiden osuuden vähentyneen: nyt 
noin 17 % peruskoululaisista oli ylipainoisia. Painoti-
lastointi havahdutti kunnan eri sektoreiden toimijat 
sekä oppilaat ja vanhemmat työskentelemään saman 
päämäärän: lasten ja vanhempien hyvinvoinnin ja 
terveyden hyväksi. Kyseessä oli ensisijaisesti yhteisöl-
linen asia. Kyläkierrokset, lasten ylipainon tilastointi 
ja hoitopolkujen rakentaminen levisivät useisiin mui-
hinkin eteläpohjalaisiin kuntiin ja ne olivat helposti 
toteutettavia. 

Yhteyshenkilöt: 
terveydenhoitaja Paula Etula• 
vastaava terveydenhoitaja Kirsti Mäkinen, Alajärvi • 
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3.  Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi        
  -terveysmessukiertue (KSSHP)

Keski-Suomessa toteutettiin Syöden solakaksi, hi-
koillen hoikaksi -terveysmessukiertue vuosina 2004–
2006. Erillisrahoitteinen terveysmessukiertue vieraili 
26 paikkakunnalla ja terveysmessutapahtumia järjes-
tettiin 29 kertaa. Terveysmessut toteutettiin yhteis-
työssä Dehkon 2D -hankkeen ja paikallisten toimijoi-
den kanssa. Kunkin terveyskeskuksen yhteyshenkilö 
kokosi jokaiselle paikkakunnalle suunnitteluryhmän, 
joka vastasi mittausten toteuttamisesta ja oheisohjel-
masta. D2D toi messutapahtumiin luennoitsijat sekä 
teatteriryhmän. Kaikesta muusta messuilla vastasivat 
aktiiviset paikalliset toimijat.

Terveysmessut tarjosivat asiantuntijoiden luen-
topaketin höystettynä teemaan sopivalla viihteellä, 
jota esitti maakunnan kiertävä ammattilaisteatteri, 
Teatteri Eurooppa Neljä. Ohjelmarunko oli jokaisella 
paikkakunnalla samanlainen eli luennot ravitsemuk-
sesta, liikunnasta ja tyypin 2 diabeteksesta sairautena 
ja sen ehkäisystä. Lähes joka tapahtumassa messu-
vierailla oli mahdollisuus myös kolesterolin, veren-
paineen, verenpaineen ja rasvaprosentin mittaukseen. 
Mittaukset kiinnostivat ihmisiä suuresti: verensoke-
rin mittauksia tehtiin 3 600 ja kolesterolimittauksia 
2 500. Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arvi-
ointilomaketta täytettiin yli 4 500. Terveysmessuilla 
tavoitettiin kaikkiaan yli 15 000 henkilöä.

Terveysmessut koettiin monella paikkakunnalla 
uudenlaiseksi tavaksi toimia. Suunnittelupalaverit 
kokosivat yhteen erilaisia toimijoita ja loivat pohjan 
hyvälle paikalliselle yhteistyölle. Muutamalle paikka-
kunnalle syntyi oma terveysmessuperinne. Tällaisia 
messuja on toteutettu mm. Laukaassa, Jämsässä sekä 
Jyväskylän maalaiskunnassa. Terveysmessut saivat 
hyvin näkyvyyttä mediassa. Maakunta- ja paikallis-
lehdet julkaisivat kymmeniä artikkeleita. Syöden so-
lakaksi, hikoillen hoikaksi -terveysmessukiertue sai 
D2D-palkinnon vuonna 2007.

Yhteyshenkilöt:
Nina Peränen (n• ina.peranen@ksshp.fi ) 
Tapani Kiminkinen (t• apani.kiminkinen@skthky.fi ) 

4.  TerveysPuntari, Saarijärven–Karstulan   
 seudun nettipäiväkirja (KSSHP)

TerveysPuntari on maksuton verkkopalvelu, jon-
ka tarkoituksena on opastaa ihmisiä huolehtimaan 
omatoimisesti omasta terveydestään ja hyvinvoin-
nistaan henkilökohtaisten nettipäiväkirjojen avulla. 
Päiväkirjoihin voi kirjata terveydentilaan, liikuntaan 
ja ravintoon liittyviä tietojaan, tulostaa nämä tallen-
netut tiedot raporteiksi ja tarkastella niitä myös graa-
fi sten kuvaajien avulla. Terveyden seurannan lisäksi 
sovellus tarjoaa yleistietoa terveydestä, ravinnosta ja 
liikunnasta helposti ymmärrettävän tekstin ja sivuille 
valittujen terveysaiheisten linkkien avulla. 

Aloite TerveysPuntarin kehittämiseen tuli dia-
beteksen ehkäisystä ja hoidosta kiinnostuneilta kan-
salaisilta. TerveysPuntari on toteutettu yhteistyössä 
Saarijärven kaupungin, Pohjoisen Keski-Suomen 
Verkkopalvelut Oy:n sekä Jyväskylän yliopiston 
Tietotekniikan laitoksen kanssa. TerveysPuntariin 
pääsee kirjautumaan Saarijärven–Viitasaaren seudun 
seutuportaalin kautta osoitteessa www.viisaankivi.fi /
asiointi. Palvelu vaatii rekisteröitymisen, mutta sovel-
lusta voi testata ilman henkilökohtaisia tunnuksiakin. 
Terveyspuntari sai Dehko-palkinnon vuonna 2006 ja 
sitä on kuvattu laajemmin Dehko-raportissa (Diabe-
tesliitto 2007).

 Verkkopalvelu on nyt ollut käytössä testikäyt-
töineen yli kolme vuotta eli vuodesta 2005 alkaen. 
Kävijämäärät ovat tasaantuneet hieman alle 3 000 
kirjautujaan vuodessa. Positiivista palautetta on saatu 
palvelun helppokäyttöisyydestä, maksuttomuudesta 
ja sisällön monipuolisuudesta. Erityisesti kiittävää 
palautetta on tullut palvelua painonhallintaan käyt-
täviltä yksittäisiltä käyttäjiltä ja ryhmiltä. Kehittä-
mistoiveet liittyvät lähinnä erilaisten laskureiden 
lisäämiseen sekä mobiilikäytön parantamiseen. Ter-
veysPuntaria on päivitetty ja tekniikkaa parannettu 
jonkin verran kolmen vuoden aikana. Sisällön päi-
vitysten yhteydessä linkkejä on tarkastettu ja lisätty 
tarpeen mukaan. Myös palvelun päivitettävyyttä on 
parannetu. Tulevaisuudessa Terveyspuntaria on ta-
voitteena edelleen kehittää yhteistyössä seudun ter-
veydenhuollon henkilöstön kanssa. 

Yhteyshenkilöt:
Tuula Hakkarainen     • 
(tuula.hakkarainen@saarijarvi.fi ) 
Päivi Koikkalainen (• paivi.koikkalainen@skthky.fi ) 
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5.  Ravitsemusterapeutin ryhmäohjaus   
 etävastaanottona (PPSHP)

Dehkon 2D -hankkeessa aloitettiin Pohjois-Pohjan-
maalla ravitsemusterapeutin etävastaanottotoiminnan 
kehittäminen ja kokeilu tyypin 2 diabeteksen korke-
an riskin henkilöiden ravitsemusryhmäohjauksena. 
Etävastaanotolla ravitsemusterapeutti oli Oulussa ja 
korkean riskin henkilöt kokoontuivat oman asuin-
paikkakuntansa terveyskeskuksessa.  Ravitsemustera-
peutin ja ryhmäläisten välinen vuorovaikutus tapahtui 
videoneuvotteluna. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko 
ryhmäohjausta toteuttaa etävastaanottona. 

Koska kokemukset kahdesta ensimmäisestä ryh-
mästä olivat myönteiset ja palaute positiivista, suun-
niteltiin tutkimus Aktivoivien ohjausmenetelmien ja 
etävastaanoton toteutettavuus ja vaikuttavuus tyypin 
2 diabeteksen korkean riskin henkilöiden ryhmäoh-
jauksessa, jolle saatiin rahoitusta Suomen Akatemi-
an Elvira-tutkimusohjelmasta. Tutkimuksesta vastaa 
Työterveyslaitos ja mukana on Oulun yliopiston 
ja yliopistosairaalan tutkijoita. Tutkimushankkeen 
myötä toteutettiin viisi etäryhmää ja kuusi lähiryh-
mää (yhteensä 74 osallistujaa). Diabeteshoitajat ja 
työterveyshoitajat kokosivat ryhmän jäsenet riski-
testilomakkeella seulotuista korkean riskin henki-
löistä. Ryhmäohjaukseen kuului neljä 90 minuutin 
ryhmätapaamista kahden viikon välein sekä viides 
tapaaminen kuuden kuukauden kuluttua aloitukses-
ta. Ryhmätapaamisten välillä oli kotitehtäviä (mm. 
itsearviointi- ja itsehavainnointitehtäviä). Ennen 
ensimmäistä ryhmätapaamista ja kuuden kuukauden 
kuluttua kokoontumisista mitattiin paino ja vyötärön 
ympärys sekä tehtiin kahden tunnin glukoosirasitus-
koe. Lisäksi osallistujat täyttivät kyselylomakkeita. 

Ryhmämallin ja etävastaanoton toteutettavuus ja 
vaikuttavuus arvioidaan käyttäen määrällisiä (paino, 
vyötärön ympärys, kahden tunnin glukoosirasitus, 
elimistön tulehduksellinen tila, kyselyt ruoankäytös-
tä ja elintavoista sekä muutokset näissä) ja laadullisia 
tutkimusmenetelmiä (ryhmätilanteiden videoinnit, 
teemahaastattelut). Saatujen kokemusten mukaan 
ryhmäohjaus on toteutettavissa etävastaanottona.  
Etävastaanotto mahdollistaa ravitsemusterapeutin 
palvelujen tarjoamisen kustannustehokkaasti syrjäi-
sille seuduille.

Yhteyshenkilö: 
vanhempi tutkija, dosentti, laillistettu ravitsemus-• 
terapeutti Jaana Laitinen, Työterveyslaitos  
(jaana.laitinen@ttl.fi )

6.  Koulutustarjotin, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn  
 liittyvä henkilöstökoulutus  Pohjois-Pohjanmaan  
 sairaanhoitopiirin alueella 2004–2007 (PPSHP)

Dehkon 2D -hankkeen käynnistyessä Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin perustama koulutustyö-
ryhmä laati koko hankeaikaa koskevan koulutus-
suunnitelman.  Alueellisen koulutuksen rungoksi 
suunniteltiin koulutustarjotin, jonka eri osista on 
muodostunut täysipainoinen koulutuskokonaisuus. 
Koulutustarjotin koostui neljästä osa-alueesta: 1) tyy-
pin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvästä tietopainot-
teisesta koulutuksesta, 2) ryhmäohjaukseen ja ohjaus-
taitoihin liittyvä koulutuksesta, 3) tietojärjestelmän 
käyttökoulutuksesta ja 4) työn kehittämisen tuesta.

Ensimmäinen osa-alue pyrki edistämään tervey-
denhuoltohenkilöstön tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn 
ja hoitoon liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.  
Toisen osa-alueen tavoitteena oli lisätä tietoa elin-
tapaohjauksen psykologisista perusteista, kehittää 
henkilöstön ryhmäohjaus- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä madaltaa kynnystä ryhmäohjauksen käynnis-
tämiseen tarjoamalla tukea ryhmän suunnitteluun, 
käynnistämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.  Kol-
manteen koulutusalueeseen sisältyi paitsi tietojärjes-
telmän teknisen käytön opetusta myös järjestelmän 
hyödyntämistä ohjauksen ja seurannan välineenä.  
Neljännen alueen tavoitteena oli tarjota tukea uusien 
toimintamallien ja hyvien käytäntöjen kehittämiseen 
ja käyttöönottoon sekä yhteistyön parantamiseen.  
Hankkeen aikana on suunnitellun koulutustarjotti-
men mukaan järjestetty runsaasti koulutuksia. Kou-
lutuksen toteuttajina ovat olleet hankkeen työntekijät 
ja paikalliset asiantuntijat.

Yhteyshenkilö: 
KM, ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti  • 
Terhi Jokelainen, Oulun yliopistollinen sairaala  
(terhi.jokelainen@ppshp.fi )
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7.  Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen  
 kehittäminen Siilinjärven ja Maaningan   
 terveydenhuollon kuntayhtymässä, D2D-peli ja  
 hoitopolkujen kertausharjoitus (PSSHP)

 
Hankkeessa kuvattiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn 
prosessit ja vahvistettiin olemassa olevat hoitopolut. 
Uudet hoitopolut luotiin erityisesti raskausdiabeeti-
koille ja mielenterveyspotilaille. Tavoitteena oli pysy-
vä toiminnan muutos työyhteisössä ottaen huomioon 
käytettävissä olevat resurssit. Hoitopolut luotiin ja 
kuvattiin toimintayksiköiden sisältä käsin valittujen 
“tähtipelaajien” ohjaamina mallintaen ehkäisy D2D-
pelin avulla. Uudet hoitopolut ovat olleet käytössä 
vuoden 2007 alusta alkaen yhdeksässä eri yksikös-
sä: mielenterveystyössä, lääkärien ja omahoitajien 
vastaanotolla, työterveyshuollossa, äitiysneuvolassa, 
lastenneuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuol-
lossa, fysioterapiassa sekä diabeteshoitajien ja terve-
ydenhoitajien vastaanotolla. Polkujen vakiinnutta-
miseksi on järjestetty hoitopolkujen kertausharjoi-
tuspäiviä, joihin yksiköiden työntekijät osallistuivat 
non stop -periaatteella oman työnsä lomassa. Yli 90 
% toimintayksiköiden työntekijöistä kävi kertaushar-
joituksissa. Asiantuntijoina kertauspäivissä toimivat 
yksiköiden diabeteshoitaja ja diabetesvastuulääkäri, 
jotka muokkasivat hoitopolkuja saadun palautteen 
perusteella. 

Arvioinnin perusteella havaittiin seuraavia toi-
minnan muutoksia: Toimenpiteet on kohdistettu ai-
kaisempaa paremmin oikeaan ryhmään, korkean ris-
kin henkilöihin. Yhteistyö on käytännössä toiminut 
diabeteshoitajien, fysioterapeuttien ja ravitsemus-
terapeutin välillä, orastavasti myös suhteessa talon 
ulkopuolisiin toimijoihin. Lyhytkestoisten omahoi-
toryhmien malli on kehitetty, sisältö yhtenäistetty 
ja kuvattu, ohjaajia koulutettu. Eri yksiköiden edus-
tajista koostuva vastuutyöryhmä toimii ja se laajen-
netaan jatkossa valtimotautien vastuutyöryhmäksi. 
Tietoisuus diabeteksen ehkäisystä on levinnyt koko 
taloon ja potilaiden keskuuteen. Toimintaa kehite-
tään edelleen. Ohjausresurssit huomioiden korkean 
riskin henkilöitä on saatava aikaisempaa enemmän 
osallistumaan ryhmäohjauksiin. Puutteellinen osal-
listuminen voi liittyä siihen, että ryhmäohjausta on 
tarjottu yksilöohjauksen lisänä eikä asemasta. Ryh-
mäohjausten tulosten ja vaikuttavuuden indikaattori-
en kerääminen tulisi ottaa osaksi jokapäiväistä työtä, 
jolloin se vie pienemmän osan työntekijän ajasta ja 
motivoi laatutyöhön paremmin kuin jälkikäteen vuo-

sittain tehtävä keräys. Kertausharjoituksia tarvitaan 
edelleen hoitopolkujen vakiinnuttamiseksi.

Yhteyshenkilöt: 
LL Mirja Pääkkönen (m• irja.paakkonen@
tk.siilinjarvi.fi ),
osastonhoitaja Hilja Ryynänen• 
terveydenhoitaja Sari Nurmenniemi• 
ylilääkäri Martti Pärnänen• 

8. Iisalmen toimintamalli (PSSHP)

Iisalmessa terveyskeskuksen diabetespoliklinikka ja 
Dehkon 2D -hanke ovat rakentaneet virallisten suur-
ten toimijoiden kanssa vuosien 2005–2007 aikana Ii-
salmeen sopivaa diabeteksen ja sydän- ja verisuonitau-
tien ennaltaehkäisyn toimintamallia. Toimintamallin 
perusidea on se, että mallin pitäisi toimia terveyskes-
kuksen rajallisista resursseista huolimatta ja vaikka 
terveydenhuolto ”sulkisi ovensa”. Malli ei pyri vaikut-
tamaan asiakkaaseen ainoastaan tapaamisen, luennon 
tai vastaavan avulla, vaan toimintamallissa pyydetään 
apua usealta eri alan kumppaneilta (autokatsastajilta, 
partureilta, kauppiailta, ravintolapäälliköiltä, kokeilta 
jne.). Tämän jälkeen pyydetään ja annetaan palautetta, 
jolloin kumppani kokee olevansa osa toimintamallia. 
Malli ottaa huomioon myös mainonnan perusasiat.
Esimerkkinä on rypsiöljypullo terveydenhoitajan ja 
kampaajan pöydällä: parturi-kampaajat kertovat, että 
rypsiöljyllä saa paremman ihon ja kauniimmat hiuk-
set; kauppias laittaa samaan aiheeseen liittyen hyllyyn 
paljon tuotteita rinnakkain. Iisalmen malliin kuulu-
vat sopivat pienet muistukkeet ”Kyllä se kannattaa” 
ja ”Muistitko kävellä?” esimerkiksi laboratorionhoi-
tajien kynätaskuissa (40 000 kontaktia vuodessa), 
autoaan katsastukseen tuovan silmien edessä (20 000 
kontaktia vuodessa) ja paikallislehden ns. taittopa-
loissa (18 000 kontaktia päivässä).  Terveydenhuolto 
ei yritä tavoittaa jokaista kuntalaista henkilökohtai-
sesti vaan esimerkiksi diabetespoliklinikan asiakkaat 
tavoittavat lapsensa ja lapsenlapsensa useita kertoja 
vuodessa (100 diabeetikkoa kohden syntyy keskimää-
rin 400 kontaktia useita kertoja vuodessa, ja nämä 
kohdistuvat oikeisiin henkilöihin). Samalla periaat-
teella lelukaupan myyjät tavoittavat lelukauppaan 
tulijat, alkoholiliikkeen myyjät tavoittavat alkoholi-
liikkeeseen tulijat, ruokapaikan omistajat tavoittavat 
ruokapaikkaan tulijat jne.  
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Malli on laaja. Laskentatavasta riippuen eri ta-
soilla olevia toimijayhteisöjä on 30–40, ja siten jolla-
kin tavalla toiminnassa mukana olevia ihmisiä on nyt 
300–400 henkilöä. Malli pyrkii vaikuttamaan sekä 
väestöstrategisesti että suoraan riskiryhmiin kuulu-
viin henkilöihin, tiesivätpä nämä vielä tai eivät riski-
ryhmään kuulumisestaan, ja jo sairastuneisiin. Mallin 
laajuuden vuoksi sen eri osiot on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin Diabetesliiton hyvät toimintamallit 
-tietokannassa.

Yhteyshenkilöt: 
lääkäri Pekka Honkakoski    • 
(pekka.honkakoski@iisalmi.fi ) 
diabeteshoitaja Tiina Niiranen    • 
(tiina.niiranen@iisalmi.fi )

9. Suomi Mies seikkailee – miehet liikkeelle ja 
uusille urille (PSHP)

Tausta ja tavoitteet: Suureneva osa suomalaisista 
miehistä liikkuu terveytensä kannalta riittämättö-
mästi. Tarjolla on ollut vähän ryhmiä, joissa liikuntaa 
harrastamattomat miehet ovat voineet tutustua uu-
siin lajeihin omista lähtökohdistaan. Ajatus tällai-
sen kurssimallin kehittämisestä syntyi Pirkanmaan 
Sydänpiiri ry:n, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n 
sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Dehkon 2D 
-hankkeen yhteistyönä jo hankkeen avauspotku-ti-
laisuudessa vuonna 2004. Tavoitteena on saada keski-
ikäiset, vähän liikkuvat miehet liikkeelle huumorin ja 
monipuolisen liikuntaohjelman avulla.

Mallin kehitystyö ja toteutus: Kehitettiin toimin-
tamalli, jossa keski-ikäisiä, vähän liikkuvia miehiä 
haastetaan tutustumaan uusiin lajeihin noin 15 hen-
gen ryhmissä lajiohjaajan opastuksella. Aluksi on lää-
kärin luotsaama hyvinvointiin painottuva keskustelu. 
Tutustuttavina lajeina on viisi miehekkääksi miellet-
tyä lajia, esim. uinti, soutuspinning, kuntonyrkkeily, 
kuntosali ja keilailu. Lajit voivat olla myös ulkolii-
kuntalajeja. Lajiohjaajan lisäksi ryhmän mukana kul-
kee järjestävää tahoa edustava ”kummi”, joka hoitaa 
järjestelyt ja toimii tukihenkilönä. Malli sai nimeksi 
Suomi Mies seikkailee.

Pilottivaiheessa kursseista tiedotettiin terveys-
keskusten ja työterveyshuollon terveystarkastusten 
yhteydessä, jakamalla esitettä sopivissa tilanteissa 
sekä lehti-ilmoituksella. Vuosien 2004–2006 aikana 
Pirkanmaan D2D-hankkeen pilotissa järjestettiin 10 
ryhmää, joihin osallistui yhteensä 141 miestä. Jokai-

selta kysyttiin palaute haastattelun ja kirjallisen ky-
selyn avulla. Järjestävien tahojen edustajat niin ikään 
arvioivat kokemuksensa.

Tulokset ja arviointi: Toimintamalli tavoitti koh-
deryhmän. Paikallislehti osoittautui tehokkaimmaksi 
kanavaksi. Miehet tavoitettiin terveyspalvelujärjestel-
män ulkopuolella, mutta terveysasiat nousivat luon-
tevasti esiin ja elämäntapojen muutostarve heräsi. 
Kiinnostus kohdistui myös ruokatottumuksiin. Kurs-
siin oltiin tyytyväisiä. Kolmannes osallistujista jatkoi 
liikuntaa omatoimisesti ryhmätapaamisten jälkeen. 
Ryhmämuotoinen toimintatapa tarjosi vertaistukea 
ja osa miehistä jatkoi liikkumista tutussa porukassa 
varsinaisen kurssin jälkeenkin. 

Suomi Mies seikkailee -malli sai vuoden 2005 
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -palkinnon. Se on otet-
tu KKI-hankkeen toimintamalliksi. Suomen Liikun-
ta ja Urheilu ry:n alueiden (15) toimintana Suomi 
Mies -kursseja on järjestetty ympäri Suomen vuoden 
2007 alusta. Vuosina 2007–2008 KKI -hankkeella oli 
myös Suomi Mies seikkailee -rekkakiertue eri puo-
lilla Suomea.  

Suomi Mies seikkailee -malli on terveyden edis-
tämistyön malli, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas 
sektori toimivat yhteistyössä. Malli tavoittaa keski-
ikäisiä, vähän liikkuvia miehiä jo terveyspalvelujärjes-
telmän ulkopuolella. Malli ei ole terveystoimintamal-
li, mutta se houkuttelee puntaroimaan terveysasioita 
miesten omilla ehdoilla. Mallin kehitystyön yhtey-
dessä liikuntaseurat ja yksityiset liikuntapalvelujen 
tuottajat oppivat tunnistamaan uuden kohderyhmän 
ja kehittämään liikuntapalveluja tälle ryhmälle. Li-
säksi Kansalais- ja Työväenopiston Liitto on kehittä-
nyt oman Suomi Mies kokkaa -ruoanvalmistuskurs-
sin toteutettavaksi opistoissa eri puolilla Suomea.  

Suomi Mies seikkailee -mallin kehittäjät ja pilotoijat:
Harri Appelroth, Katja Ranta-aho, Hannamari  • 
Laitinen (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry) 
Susanna Nuutinen, Paula Eljaala, Terhi Koivumäki • 
(Pirkanmaan Sydänpiiri ry)
Auli Pölönen ja Taru Poukka (PSHP:n Dehkon  • 
2D -hanke)

Yhteyshenkilöt: 
projektipäällikkö Harri Appelroth    • 
harri.appelroth@hlu.fi     
terveyskasvatussihteeri Terhi Koivumäki   • 
terhi.koivumaki@sci.fi   
aluekoordinaattori Auli Pölönen    • 
auli.polonen@pshp.fi 
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10. Tuijota omaan napaasi -työpaikkatapahtuma 

Tausta ja tavoitteet: Työterveyshuolto on avainase-
massa keski-ikäisen suomalaisen väestön tavoittami-
sessa ja elämäntapamuutosten tarpeiden tunnistami-
sessa ja muutosten tukemisessa. Henkilöstöravintolat 
ovat luontevia paikkoja työntekijöiden kohtaamiseen 
ja terveysasioiden esiin ottamiseen tilanteissa, jois-
sa terveysvalintoja tehdään. Tavoitteena oli kehittää 
työterveyshuoltoon terveyttä edistävän työn toimin-
tamalli, joka tavoittaa työntekijät heidän arjessaan, 
tuo uutta otetta työhön, ottaa käyttöön työpaikan 
omat terveyden edistämisen toimijaresurssit ja luo 
uutta yhteistyötä toimijoiden välille.

Toimintamallin kehitystyö ja toteutus: PSHP:n 
Dehkon 2D -hankkeessa luotiin yhteistyömalli, jossa 
yritys, työterveyshuollon yksikkö ja ruokapalvelujen 
tuottaja järjestävät ravitsemusterapeutin tukemana 
tapahtuman tai teemapäivän tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisystä ja terveyttä edistävistä valinnoista. Mallin 
sovellus räätälöitiin jokaisen yrityksen ja sen työn-
tekijöiden tarpeisiin. Pääasiallinen tapahtumapaikka 
oli henkilöstöravintola. Vuoden aikana mallia kokeil-
tiin 11 yrityksessä. Yritykset edustivat erilaisia toi-
mialoja raskaasta metalliteollisuudesta kulttuurialan 
laitoksiin.

Tapahtuman perusmalli sisälsi suunnittelun, etu-
käteismarkkinoinnin, näyttelyn (kuvat, lautasmallit, 
havainnollistavaa aineistoa eri teemoista), diabetek-
sen riskitestauksen, asiakkaille suunnattua aineistoa, 
tietovisan sekä ravitsemusterapeutin ja työterveys-
hoitajan tapaamismahdollisuuden. Teemat käsitteli-
vät mm. ruoka- ja juomavalintoja, liikuntaa ja stressin 
hallintakeinoja. Laajennetussa toimintamallissa oli 
mm. henkilökunnalle suunnattu tietoisku, ruokapal-

veluhenkilökunnan ja/tai työterveyshuollon henkilö-
kunnan koulutus, nettipiste, henkilöstölehtiartikkeli 
ja aineistoa yrityksen intranetissa. 

Tulokset ja arviointi: Terveystapahtumasta kehi-
tettiin perusmalli ja laajennettu malli. Tapahtuman 
toteutuminen arvioitiin itsearviointina, keskustellen 
toimijoiden kanssa tapahtuman jälkeen ja noin puo-
len vuoden kuluttua tapahtumasta sekä eri toimijoille 
suunnatun kyselylomakkeen avulla.  

Tehtyjen arviointien mukaan malli on herättänyt 
kiinnostusta elämäntapavalintoja kohtaan, nostanut 
terveyden edistämistyön imagoa ja tuonut tiedon 
arkivalintojen tasolle. Niin työterveyshuollon kuin 
ruokapalvelujen henkilöstö on kokenut saaneensa 
uutta tietoa terveyttä edistävistä valinnoista.  Yrityk-
sen, työterveyshuollon ja ruokapalvelun tuottajien 
välille on syntynyt uudenlaista yhteistyötä ja yhdessä 
oppimisen tilanne. Ruokapalvelujen terveydellisiin 
kriteereihin on kiinnitetty entistä enemmän huomio-
ta. Myös ruokavalintojen muutoksista on raportoitu. 
Ravitsemusterapeutti on ollut tässä työssä keskeinen 
asiantuntijaresurssi. 

Mallin kehittäjät:
Auli Pölönen, aluekoordinaattori, PSHP:n Dehkon • 
2D -hanke
Liisa Kalttila, ravitsemusterapeutti PSHP:n  • 
Dehkon 2D -hanke
Katja Sassi-Pyykkö, ravitsemusterapeutti PSHP:n • 
Dehkon 2D -hanke

Yhteyshenkilö: 
Aluekoordinaattori Auli Pölönen    • 
(auli.polonen@pshp.fi )

Johtopäätökset:

Hankkeessa luotiin ja dokumentoitiin suuri • 
määrä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn malleja 
ja hyviä toimintakäytäntöjä sekä kehitettiin ja 
tuettiin jo olemassa olleita.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon • 
välinen yhteistyö lisääntyi hankkeen aikana.

Moniammatillinen työ lisääntyi. • 

Terveydenhuolto alkoi muuttaa perinteisiä toi-• 
mintatapojaan. 
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  B   Projektisuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen

14.6.  Projektisuunnitelman mukaisen viiden tavoitteen toteutuminen 

Seuraavassa kuvataan Dehkon 2D -hankkeen projektisuunnitelman viiden tavoitteen toteutuminen. 

Hankkeen käynnistämät ehkäisytoimet toteutet-
tiin perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon nor-
maalin toiminnan osana.

Johtopäätökset: 

Korkean riskin kohortin henkilöiden seurannas-• 
sa poikkeavien glukoosirasituskokeiden osuus 
pieneni sekä miehillä että naisilla.  Tyypin 2 
diabeteksen ilmaantuvuustiedot eivät ole vielä 
analysoitavissa. 

Korkean riskin kohortin henkilöillä sydän- ja • 
verisuonisairauksien vaaratekijöiden vallitsevuus 
väheni merkittävästi monien vaaratekijöiden 
osalta (mukaan lukien paino, vyötärömitta, 
kolesteroli, verenpaine ja poikkeava glukoosiai-
neenvaihdunta). 

Hankkeen käynnistämät ehkäisytoimet toteutet-• 
tiin perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon 
normaalissa arkipäivässä.

■  Projektisuunnitelman tavoite 2:

Tunnistaa tyypin 2 diabetes oireettomassa varhaisvai-
heessa niiltä henkilöiltä, joilla diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonisairauksien riski on korkea. 

Hankkeen korkean riskin kohorttiin seulotuille hen-
kilöille tehdyissä lähtötilanteen glukoosirasitusko-
keissa todettiin diabetes 18,9 %:lla miehistä ja 11,5 
%:lla naisista (taulukko 17 sivulla 67).

Glukoosirasituskokeet lisääntyivät D2D-alueilla 
jopa yli kolminkertaisiksi hankkeen aikana (taulukko 
19 sivulla 69 ja alueraportit).

■ Projektisuunnitelman tavoite 1: 

Vähentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta neljän-
neksellä sekä vähentää diabetekseen läheisesti liittyvien 
sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden vallitse-
vuutta merkittävästi henkilöillä, joilla diabeteksen ja 
sydän- ja verisuonisairauksien riski on korkea; hankkeen 
käynnistämät ehkäisytoimet toteutetaan perustervey-
denhuollon ja työterveyshuollon normaalin toiminnan 
osana.

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden muutokset 
eivät ole vielä tällä hetkellä arvioitavissa. Korkean 
riskin kohortissa todettiin lähtötilanteessa runsaasti 
poikkeavia glukoosiaineenvaihdunnan häiriöitä sekä 
miehillä että naisilla (taulukko 17 sivulla 67). Seuran-
nassa niiden osuus väheni (taulukko 26 sivulla 74).

Korkean riskin kohortissa todettiin lähtötilan-
teessa runsaasti diabeteksen ja sydän- ja verisuonitau-
tien riskitekijöitä sekä miehillä että naisilla (taulukko 
15 sivulla 66). Seurannassa niiden vallitsevuus väheni 
(taulukot 23–25 sivuilla 72–74).

Johtopäätökset:

Hankkeen korkean riskin kohortissa tunnistettiin • 
suuri määrä uusia tyypin 2 diabetesta sairastavia. 

Glukoosirasituskokeet lisääntyivät hankealueilla • 
keskimäärin kolminkertaiseksi, joten oireeton-
ta diabetesta tunnistettiin myös muualla kuin 
korkean riskin kohortissa. 
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■  Projektisuunnitelman tavoite 3:

Kehittää uusia ja tukea jo käytössä olevia tyypin 2 dia-
beteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn ja 
varhaisen hoidon toimintamalleja ja -käytäntöjä perus-
terveydenhuollossa.

Dehkon 2D -hankkeessa kehitettiin uusia ja tuettiin 
jo käytössä olevia tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonisairauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon 
toimintamalleja ja -käytäntöjä perusterveydenhuol-
lon terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa (ks. 
edellä, liite 5 ja alueraportit). Näitä on tähän men-
nessä dokumentoitu 264 kappaletta. Parhaita malleja 
on jo otettu käytäntöön D2D-alueen ulkopuolella. 

Johtopäätökset:

Monet kehitetyistä malleista ovat olleet käytössä • 
hankealueella, ja osan arvellaan jäävän pysy-
vään käyttöön.

Mallien vaikutuksia ja kustannuksia ei ole • 
toistaiseksi raportoitavissa analyysien ollessa 
kesken.

Johtopäätökset:

Hankealueiden perusterveydenhuollon terveys-• 
keskuksissa ja työterveyshuollossa kehitettiin 
uusia, tuettiin jo käytössä olleita ja dokumen-
toitiin tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja veri-
suonisairauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon 
toimintamalleja ja -käytäntöjä.

■  Projektisuunnitelman tavoite 4:

Arvioida tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja sitä varten 
kehitettyjen toimintamallien toteutettavuutta, vaikutuk-
sia ja kustannuksia.

Paikalliset perusterveydenhuollon toimijat ovat jo 
arvioineet itse monien uusien toimintamallien ja hy-
vien käytäntöjen toteutettavuutta ja sitä, mitkä mal-
leista tulevat jäämään käyttöön (Pesonen ym. 2008).  
Monet mallit ovat olleet hankkeen aikana jokapäiväi-
sessä käytössä ja monien arvioidaan jäävän käyttöön 
pysyvästi. 

■  Projektisuunnitelman tavoite 5: 

Lisätä väestön tietoisuutta tyypin 2 diabeteksesta ja sen 
vaaratekijöistä sekä tukea tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelman väestöstrategian toteutumista.

Väestön tietoisuus tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden 
ehkäisystä on hankkeen jälkeen suuri (kuvat 24–32 
sivuilla 78–80). Dehkon 2D -hanke on lisännyt vä-
estön tietoisuutta viestinnällä, riskitestin laajamittai-
sella levittämisellä, raportoinnilla ja julkaisuilla (ks. 
edellä).

Johtopäätökset:

Väestön tietoisuus tyypin 2 diabeteksesta ja sen • 
vaaratekijöistä on hankkeen jälkeen hyvä. 

Dehkon 2D -hanke on väestön tietoisuutta li-• 
säämällä tukenut tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn 
väestöstrategiaa Suomessa. 
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14.7.  Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mukaisten tavoitteiden   
  toteutuminen.  

Seuraavassa hankkeen tuloksia tarkastellaan tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelmassa esitettyjen 13 ta-
voitteen osalta (palvelujärjestelmän kehittämisen ja 

terveyden edistämisen tavoitteet sekä kliiniset tavoit-
teet).

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman palvelujärjestelmän kehittämiseen   
liittyvien tavoitteiden toteutuminen

■  Ehkäisyohjelman tavoite 1: 

Tuoda perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon 
toimintaan uusi ehkäisevä toimintatapa suunnattuna 
erityisesti tyypin 2 diabetekseen, jolloin samalla ehkäis-
tään myös muita suuria kansansairauksia.

Edellä esitetystä viidestä alueraportista sekä monis-
ta hankkeen kuluessa tuotetuista dokumenteista ja 
raporteista käy ilmi, että hanke muutti perustervey-
denhuollon ja työterveyshuollon aikaisempia käytän-
töjä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöille määritel-
tiin toimenkuvia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä 
(alueraportit). Terveydenhoitajien, sairaanhoitajien 
ja työterveyshoitajien rooli diabeteksen ehkäisyssä 
korostui. 

Hankkeen kaikissa mukana olleissa sairaanhoito-
piireissä laadittiin diabeteksen ehkäisyn hoitopolut, 
jonne seulonnassa löydetyt korkean riskin henkilöt 
ohjattiin (aluraportit). 

Diabeteksen seulonta otettiin käyttöön perus-
terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Sairaan-
hoitopiirien raporttien mukaan terveyskeskuksissa 
ja työterveyshuollossa alettiin mitata vyötärönym-
pärystä, painoa ja pituutta aikaisempaa useammin. 
Painoindeksin (BMI) laskeminen lisääntyi ja tulos 
merkittiin potilaskertomukseen (alueraportit). Elä-

mäntapatekijöitä ja diabeteksen seulonnan tuloksia 
alettiin kirjata potilaskertomuksiin aikaisempaa jär-
jestelmällisemmin. Interventioita alettiin toteuttaa 
järjestelmällisesti osana laadittuja hoitopolkuja. Näi-
hin kuuluivat myös liikunnan palveluketjut ja ravitse-
muksen palveluketjut (Korpi-Hyövälti ym. 2008).

Työterveyshuollon alussa epäselvä rooli tyypin 
2 diabeteksen ja muiden kansansairauksien ehkäi-
syssä selkiytyi hankkeen kuluessa. Työterveyshuolto 
osallistui hankkeeseen tiedonkeruuta lukuun otta-
matta aktiivisesti (alueraportit) ja otti diabeteksen 
seulonnan erilaisten terveystarkastusten olennaiseksi 
ja pysyväksi osaksi. Työterveyshuoltojen ja yritysten 
yhteistyönä kehitettiin malleja ennaltaehkäisyyn ja 
varhaiseen puuttumiseen (Korpi-Hyövälti ym. 2008). 
Painonhallintaryhmiä ei juuri järjestetty hankkeen al-
kaessa työterveyshuollossa, mutta niitä käynnistettiin 
joissakin yksiköissä D2D:n aikana.

Terveyden edistämisen asema perusterveyden-
huollossa parani hankkeen aikana (alueraportit). 
Hankkeessa saadut kokemukset ja tulokset tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelman eri strategioiden to-
teuttamisessa osoittavat, että diabeteksen ehkäisy on 
implementoitavissa perusterveydenhuollon ja työter-
veyshuollon arkipäivään. Implementaatio ei ole help-
po prosessi ja lisäksi se vaatii aikaa ja resursseja.

 C    Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman                           
mukaisten tavoitteiden toteutuminen
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Johtopäätökset:

Hanke muutti terveydenhuollon käytäntöjä.• 

Hankkeen kaikissa sairaanhoitopiireissä luotiin • 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolut, 
joihin seulonnassa löytyneet riskihenkilöt 
voitiin ohjata. Hoitopolkujen laatiminen paransi 
terveydenhuollon palvelujen laatua. 

Diabeteksen ehkäisyssä muutettiin • 
terveydenhuollon perinteisiä roolijakoja.

Tyypin 2 diabeteksen seulonta aloitettiin kaikilla • 
hankealueilla.

Seulonnan tulos, Riskitestin pisteet • 
ja elämäntapatekijöitä alettiin kirjata 
potilaskertomuksiin.

Terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa • 
ryhdyttiin mittaamaan vyötärönympärystä, 
painoa ja pituutta.

Työterveyshuolto saatiin mukaan • 
kansansairauksien ennaltaehkäisyyn.

Prevention asema terveydenhuollossa vahvistui.• 

Hanke osoitti, että tyypin 2 diabeteksen ehkäi-• 
syohjelman kaikki strategiat ovat implementoita-
vissa terveydenhuollon arkipäivän toimintoihin.

Implementaatio ei ole helppo eikä nopea pro-• 
sessi. 

■  Ehkäisyohjelman tavoite 2:

Luoda alueellisia ja paikallisia toimintamalleja ja -oh-
jelmia tyypin 2 diabeteksen ja siihen liittyvien sydän- ja 
verisuonisairauksien, silmänpohjamuutosten, munuais-
vaurioiden ja jalkaongelmien ehkäisemiseksi.

Hankkeessa dokumentoitiin useita diabeteksen ja sy-
dän- ja verisuonisairauksien alueellisia ja paikallisia 
hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka ehkäisivät 
diabetekseen liittyviä lisäsairauksia tai komplikaati-
oita joko suoraan tai välillisesti (liite 5 ja kymmenen 
esimerkkimallia sivuilla 92–98).

Yhteistyö sydänpotilaiden ja raskausdiabeteksen 
sairastaneiden ohjauksessa ja hoidossa aloitettiin 
(alueraportit). Myös mielenterveyspotilaita hoitavi-
en keskuudessa alkoi herätä kiinnostus diabeteksen 
ehkäisyyn (alueraportit).

Diabeteksen ehkäisyä alettiin toteuttaa myös 
D2D-alueen erikoissairaanhoidossa (Korpi-Hyövälti 
ym. 2008). Sairaanhoitopiireissä alettiin tehdä glu-
koosirasituskokeita sepelvaltimotautia sairastaville 
erikoissairaanhoidon sisätautien ja kardiologian yk-
siköissä.

Hankkeessa toteutettu korkean riskin henkilöi-
den seulonta, kokonaisriskin arvio, oireettoman dia-
beteksen diagnostiikka ja riskissä oleville suunnatut 

interventiot palvelivat suoraan ehkäisyohjelman ta-
voitteen 2 toteuttamista siirtämällä ehkäisytoimen-
piteitä aikaisempaan ajankohtaan diabeteksen kehi-
tyskaaressa.

Hankkeen aikana julkaistut Diabeteksen Käypä 
hoito -suositus ja Raskausdiabeteksen Käypä hoito 
edistivät hoitoa tehostaessaan tämän tavoitteen to-
teutumista (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
ym. 2007 ja 2008).

Dehkon 2D -hanke 2003–2007 jatkui vuoden 
2008 jatkohankkeena, jossa korostettiin, että tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyn perimmäinen tavoite on sy-
dän- ja verisuonissairauksien ehkäisy. Suomen Sy-
dänliitto ja sydänpiirit otettiin mukaan diabeteksen 
ehkäisytyöhön, ja pyrittiin hyödyntämään Sydänoh-
jelmassa kehitettyjä menetelmiä ja työvälineitä  (ks. 
jatkohanke sivuilla 142–143). Sydänliiton edustaja 
tuli mukaan D2D-jatkohankkeen johtoryhmään, ja 
alettiin kehitellä yhteisiä diabeteksen ja sydän- ja ve-
risuonisairauksien malleja ja hyviä käytäntöjä.  

Sairaanhoitopiirijohtoinen kokonaisvaltainen 
terveyden edistämisen malli osoittautui D2D-alu-
eella toimivaksi, ja se on jäämässä pysyvään käyttöön 
hankkeen jälkeen.
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Johtopäätökset:

Interventioihin luotiin järjestelmiä.• 

Valtimotautien ehkäisy oli mukana Dehkon 2D • 
-hankkeessa alusta alkaen, mutta sydän- ja veri-
suonisairauksien ehkäisy tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn tärkeimpänä taustatavoitteena nousi 
aikaisempaa enemmän esille hankkeen loppu-
vaiheessa.

Erikoissairaanhoitoon luotiin hankkeen aikana • 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn suunnattuja 
käytäntöjä, kuten glukoosirasituskokeiden teke-
minen sepelvaltimotautia sairastaville.

Todetun raskausdiabeteksen merkitys tyypin 2 • 
diabeteksen riskitekijänä nousi entistä enem-
män esille hankkeen aikana. Raskausdiabe-
teksen sairastaneiden diabetesriskin seulontaa 
tehostettiin, lisäksi elintapaohjausta sekä 
jälkiseuranta lisättiin.

 D2D vaikutti osaltaan Diabeteksen Käypä hoito • 
-suositukseen sekä Raskausdiabeteksen Käypä 
hoito -suositukseen.

Dehkon 2D -hankkeessa kehitettiin sairaanhoi-• 
topiirijohtoinen terveyden edistämisen malli.

■  Ehkäisyohjelman tavoite 3:

Kouluttaa terveydenhuoltohenkilöstöä ehkäisevän toi-
minnan perusteisiin, tiimityöhön ja yhteistyöhön  
muiden terveyden edistämisen toimijoiden kanssa.

Hankkeen kuluessa järjestettiin sairaanhoitopiireissä 
laajaa tyypin 2 diabetekseen ja sen ehkäisyyn liittyvää 
koulutusta (ks. alueraportit ja edellä). Koulutuksen 
tueksi luotiin keskitettyä ja paikallista koulutusai-
neistoa. 

Ryhmäohjaus ja ryhmäohjaustaidot lisääntyivät 
hankkeen aikana toteutetun sairaanhoitopiirien kou-
lutuksen myötä (Korpi-Hyövälti ym. 2008, Pölönen 
ym. 2009). Painonhallintaryhmissä otettiin käyttöön 
uusia aikaisemmin vähän käytössä olleita menetel-
miä kuten psykologisia ohjausmenetelmiä, motivoiva 
haastattelu, muutosvaihemalli ja empowerment-fi lo-
sofi an periaatteiden soveltaminen.

Useimmissa hankkeen toimipaikoissa aivan pie-
nimpiä lukuun ottamatta perustettiin moniamma-
tillisia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ryhmiä. Nämä 
olivat laajempia kuin mahdolliset aiemmat diabetes-
ryhmät (alueraportit).

Terveyskeskuksissa alettiin toteuttaa työtapaa, 
jossa toimittiin yhteistyössä muiden hallintokuntien 
kanssa. Ennen hanketta käytäntönä oli toimia yksin 
omassa organisaatiossa (alueraportit). Seutukunnalli-
nen yhteistyö vahvistui ryhmäohjauksen ja teemata-
pahtumien myötä. 

Liikuntapalvelujen tuottajat, julkinen tervey-
denhoito ja työterveyshuolto verkostoituivat liikun-
tapalvelujen piirissä. Kuntien nettisivuille saatiin 
hankkeen kuluessa perustietoja sisältävät liikuntaka-
lenterit (alueraportit).

Hanke vaikutti yhteistyön ja asiantuntijavaihdon 
kautta eräiden laitosten ja oppilaitosten koulutustar-
jontaan, tuotettuun aineistoon ja opetukseen, esimer-
kiksi UKK-instituutissa, Pirkanmaan ammattikor-
keakoulussa ja Tampereen yliopiston terveystieteen 
laitoksella (Pölönen ym. 2009). Hankkeen vaikutuk-
sesta käynnistettiin aivan uudenlaisia koulutusmuo-
toja kuten Novo Nordiskin Novoakatemia -koulutus 
lääkäreille.

Johtopäätökset:

Tyypin 2 diabetekseen ja sen ehkäisyyn liittyvä • 
koulutus lisääntyi hankealueilla.

Hankkeessa tuotettiin runsaasti koulutusaineis-• 
toa.

Ryhmäohjaustaitojen koulutus lisääntyi ja • 
nykyaikaistui.

 Verkostoituminen lisääntyi sekä terveydenhuol-• 
lon toimijoiden kesken että terveydenhuollon 
ulkopuolelle.
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■  Ehkäisyohjelman tavoite 4:

Kehittää koko terveydenhuollossa käyttöön otettavissa 
olevia ehkäiseviä työmuotoja, mm. malli elintapahoidos-
ta ja -ohjauksesta.

Dehkon 2D -hankkeessa käytössä ollut malli korke-
an riskin ja varhaisen diagnoosin ja strategioiden to-
teuttamisesta osoittautui toimivaksi (ks. edellä sivut 
63–75) ja on otettavissa, ja otettiin käyttöön laajalti 
hankealueella ja sen ulkopuolella. 

Seulonta Riskitestiä käyttäen vakiintui pysyväksi 
toiminnaksi. Riskitestauksen lisäksi seulottiin eräitä 
muita riskiryhmiä. Yksinkertaiset kliiniset työväli-
neet, kuten vyötärönmittauksen käyttö implemen-
toitiin terveydenhuoltoon.  Glukoosirasituskokeen 
käyttö lisääntyi ja sen merkitystä oireettoman diabe-
teksen diagnostiikassa alettiin ymmärtää. Hanketta 
varten kehitetty esitietolomake osoittautui käyttö-
kelpoiseksi työvälineeksi elintapojen arvioinnissa. 
Muutosvaihetta alettiin arvioida. Hankkeessa käy-
tettiin DPS-tutkimuksessa opittuja interventiome-
netelmiä sovellettuna terveydenhuollon käytännön 
olosuhteisiin. Interventiot tuottivat tuloksia, mikäli 
ne voitiin toteuttaa riittävän tehokkaina. Terveyden-
huoltoon perustettiin uusia painonhallintaryhmiä. 

Hankealueilla kehitettiin uusia ja tuettiin jo käytös-
sä olleita hyviä malleja ja toimintakäytäntöjä, joihin 
liittyi myös uusien työvälineiden, kuten liikuntaka-
lentereiden laajamittainen käyttöönotto (ks. edellä ja 
alueraportit).

 

Johtopäätökset:

 Dehkon 2D -hankkeeseen kehitetty korkean • 
riskin ja varhaisen diagnoosin ja strategian to-
teuttamismalli osoittautui toimivaksi käytännön 
terveydenhuollossa.

 Tarvittavan elintapaohjauksen toteuttamiseksi • 
laadittiin paikalliset hoitopolut. 

 Perusterveydenhuoltoon  perustettiin • 
moniammatillisia painonhallintaryhmiä.

 Hankkeessa luotiin ja implementoitiin • 
perusterveydenhuoltoon uusia kliiniseen 
käytäntöön sopivia työvälineitä, kuten 
elintapojen arviointilomake, muutosvaihemallin 
arviointilomake, vyötärönmittaus ja 
liikuntakalenterit.

■ Ehkäisyohjelman tavoite 5:

Edistää tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmassa esitet-
tyjen työmuotojen leviämistä koko maan terveydenhuol-
lossa.

Dehkon 2D -hankkeessa käyttöön otettu sairaan-
hoitopiirijohtoinen diabeteksen ehkäisyn malli levisi 
hankkeen viestinnän ja raportoinnin myötä muualle 
maahan. Muualla käynnistettiin jo hankkeen kulues-
sa D2D:n tyylisiä projekteja, kuten Pohjois-Karjalan 
diabetesprojekti, TurkuDee-hanke ja Terve Lappi 
-hanke. 

Diabeteksen ehkäisyä toteutettiin D2D-alueen 
ulkopuolella eräiden yritysten työterveyshuollois-
sa, kuten esimerkiksi Finnairin työterveyshuollossa 
ja Tampereen Lääkärikeskuksessa, täysin D2D:stä 
omaksutulla mallilla (Manneri 2008, Pölönen ym. 
2009).

Dehkon 2D -hankkeen kuluessa ja osittaisesta 
vaikutuksesta Suomessa järjestettiin vuonna 2005 
Lihavuuden Konsensuskokous (Suomalainen Lää-
käriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2005) 
ja käynnistettiin erilaisia mediakampanjoita, kuten 
vuonna 2007 Helsingin Sanomien Läskikapina ja 
TV1:n Elämä pelissä -ohjelmasarja.

Vuonna 2007 julkaistuun ensimmäiseen Diabe-
teksen Käypä hoito -suositukseen otettiin mukaan 
Dehkon 2D -hankkeessa aloitettu tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyn malli. Dehkon 2D -hanketta käytettiin 
esimerkkinä Kansainvälisen Diabetesliiton (IDF:n) 
konsensuslausumassa (International Diabetes Fede-
ration 2005, Alberti ym. 2007) ja Euroopan Diabe-
testutkijoitten Yhdistyksen (EASD:n), diabeteksen 
ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisysuosituksessa 
(Rydén ym. 2007).
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Johtopäätökset:

 Dehkon 2D -hankkeessa toteutettu diabeteksen • 
ehkäisymalli levisi hankealueen ulkopuolelle 
muualle Suomeen, jossa aloitettiin samantyyp-
pisiä projekteja.

Monia väestöstrategiaan kuuluvia toimintoja • 
käynnistettiin Suomessa Dehkon 
2D -hankkeen aikana eri toimijoiden aloitteesta.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman terveyden edistämiseen liittyvien  
tavoitteiden toteutuminen

■  Ehkäisyohjelman tavoite 6:

Osoittaa että kohdennettu ehkäisevä toiminta vaikuttaa 
tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen, sen alkamisikään 
ja väestön yleiseen terveydentilaan.

Tavoitteen toteutumista ei voida toistaiseksi arvioida. 
Korkean riskin kohortin seurantatietojen perusteella 
on kuitenkin viitteitä siitä, että diabeteksen esiinty-
vyyteen ja väestön yleiseen terveydentilaan on mah-
dollista vaikuttaa hankkeessa tehdyin toimenpitein. 

Johtopäätökset: 

Tavoitteen saavuttamista ei voida toistaiseksi • 
arvioida.

■ Ehkäisyohjelman tavoite 7:

Kehittää väestötason terveyden edistämisen lisäksi tar-
vittavaa tautikohtaista lähestymistapaa tyypin 2 diabe-
teksessa (korkean riskin strategia, varhaisen diagnoosin 
ja hoidon strategia).

Dehkon 2D -hanke osoitti, että ehkäisyohjelman 
kaikki strategiat ovat implementoitavissa peruster-
veydenhuoltoon, jos halutaan.  Diabeteksen ehkäisyn 
juurruttaminen ei ole kuitenkaan helppoa, ja se vaatii 
huomattavan pitkän ajan. Väestötutkimuksissa tode-
tut diabeteksen ja sen esiasteiden suuret esiintyvyys-
luvut osoittavat, että pitkällä tähtäimellä väestöstra-
tegia on ainoa vaihtoehto. Sen toteuttamiseen terve-
ydenhuollon voimat eivät yksin riitä vaan tarvitaan 
monia muita toimijoita. Terveydenhuolto, erityisesti 
perusterveydenhuolto, on avainasemassa korkean 
riskin ja varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiois-
sa. Strategioiden toteuttamiseksi terveydenhuollon 
toimijat ovat ottaneet hankkeen kuluessa sairauksi-

en ennaltaehkäisyn aikaisempaa selvemmin mukaan 
omaan toimintaansa. 

Dehkon 2D -hanke on aloittanut osaltaan pro-
sessin entistä laajemman toimijajoukon saamiseksi 
mukaan terveydenedistämistyöhön. 

Johtopäätökset:

Dehkon 2D -hankkeessa saatiin kokemuksia • 
ehkäisyohjelman kaikkien kolmen strategian 
toteuttamisesta käytännössä.

Terveydenhuollon perustehtävä on hoitaa korke-• 
an riskin ja varhaisen diagnoosin ja hoidon stra-
tegioita ja tämä on käytännössä mahdollista.

Hanke on tasoittanut tietä perusterveydenhuol-• 
lon muutoksille. 

Väestöstrategiassa tarvitaan terveydenhuollon • 
lisäksi monia muita toimijoita. 

 Dehkon 2D -hanketta käytettiin mallina ja • 
esimerkkinä Diabeteksen Käypä hoito 
-suosituksessa Suomessa, IDF-konsensuslau-
sumassa vuonna 2005 ja EASD:n sydän- ja 
verisuonisairauksien ehkäisysuosituksessa 
vuonna 2007.
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■  Ehkäisyohjelman tavoite 8:

Parantaa alueellisesti ja sosiaalisesti väestön tasa-arvoa 
terveyden suhteen.

Dehkon 2D -hanketta ei useimmissa sairaanhoito-
piireissä toteutettu vain niiden toimijoiden kanssa, 
jotka olivat jo valmiiksi virittäytyneet sairauksien en-
naltaehkäisyyn tai jo aloittaneet tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn. Sairaanhoitopiireissä hanke toteutettiin sa-
moilla periaatteilla kaikissa kunnissa, mikä merkitsi 
myös väestön tasa-arvoista kohtelua alueellisesti ja 
sosiaalisesti (Korpi-Hyövälti ym. 2008).

Sairaanhoitopiireissä aloitettiin hankkeen aikana 
työttömien terveystarkastuksia, joihin liitettiin diabe-
tesriskin testaus (Korpi-Hyövälti ym. 2008). Työttö-
mien terveystarkastukset olivat hankkeen loppuessa 
käytössä jopa puolessa EPSHP:n terveyskeskuksista. 
Myös Tampereen aikuisväestön ikäluokittaiset ter-

veystarkastukset suunnattiin tasapuolisesti koko vä-
estöön. Tampereella hankkeen alkupuolella käytössä 
ollut yksityisen omalääkäritoiminnan ja työterveys-
huollon integraatiomalli edisti sosiaalisesti väestön 
terveyden tasa-arvoa. 

D2D:n jatkohankkeessa otettiin mukaan alueelli-
nen ja sosiaalinen tasa-arvo kiinnittämällä lisähuomio 
diabeteksen ehkäisytoimintaan eräissä erityisryhmis-
sä (ks. jatkohanke sivuilla 142–143).

Johtopäätökset:

D2D:n toteutustapa sinänsä edisti väestön • 
terveyden tasa-arvoa. 

D2D-alueilla kehitettiin toimintakäytäntöjä, • 
jotka paransivat väestön terveyden tasa-arvoa 
alueellisesti ja sosiaalisesti.

■  Ehkäisyohjelman tavoite 9:

Osoittaa ehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuus.

Dehkon 2D -hankkeen toiminnan kustannusvaikut-
tavuutta arvioiva tutkimus on käynnissä.  Kustannus-
vaikuttavuus ei ole toistaiseksi raportoitavissa.  

Johtopäätökset:  

Ehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuutta • 
Dehkon 2D -hankkeessa käytössä olleilla mal-
leilla ei ole toistaiseksi arvioitavissa. 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman kliinisten tavoitteiden toteutuminen

■  Ehkäisyohjelman tavoite 10:

Todeta korkeassa diabetesriskissä olevat henkilöt  
väestössä.

Dehkon 2D -hankkeen seulonta toteutui hyvin (ks. 
edellä sivut 63–65) ja on levinnyt hankealueelle ja osin 
muuallekin pysyvään käyttöön järjestelmälliseksi ter-
veydenhuollon toiminnaksi. Hankkeen aikana Riski-
testistä tuli terveydenhuollon jokapäiväinen työväline. 
Riskiryhmien seulonnan toteuttamisesta muita mene-
telmiä käyttäen saatiin myös kokemuksia.

Johtopäätökset:

Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmien seulonnasta • 
tuli järjestelmällistä toimintaa hankealueilla.

 Riskitesti tuli käyttöön kaikissa terveyskeskuk-• 
sissa ja hankkeessa mukana olleissa työterveys-
huollon yksiköissä.
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■  Ehkäisyohjelman tavoite 11:

Diagnosoida sairaudestaan tietämättömät tyypin 2 dia-
betesta sairastavat aiempaa varhaisemmin.

Dehkon 2D -hankkeen seulontaan liitetty glukoosi-
rasituskoe yleistyi hankealueella terveydenhuollon pe-
rustutkimusmenetelmänä (taulukko 19 sivulla 69).

Lisääntyneissä glukoosirasituskokeissa ja hank-
keen seulonnoissa löydettiin runsaasti sairaudestaan 
tietämättömiä tyypin 2 diabetesta sairastavia.

Terveydenhuoltohenkilökunnalle ja yleisölle suunna-
tussa hankkeen koulutuksessa ja viestinnässä koros-
tettiin oireettoman diabeteksen löytämisen varhaisen 
diagnoosin merkitystä. 

Johtopäätökset:

Hankkeen vaikutuksesta alettiin diagnosoida • 
sairaudestaan tietämättömiä tyypin 2 diabetes-
ta sairastavia aiempaa varhemmin.

■  Ehkäisyohjelman tavoite 12:

Saattaa diagnosoidut tyypin 2 diabeetikot nopeasti 
tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin.

Hankkeen seulonnoissa löydetyt tyypin 2 diabetes-
ta sairastavat henkilöt suositeltiin ohjattavaksi, pro-
jektisuunnitelman työohjeiden mukaisesti, nopeasti 
terveydenhuoltoon tarvittavan hoidon aloittamisek-
si. Hankkeen aikana järjestetyissä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden koulutuksessa korostettiin tyy-
pin 2 diabeteksen varhaisen diagnoosin ja hoidon 
tärkeyttä.

Diabeteksen Käypä hoito -suositus kiinnitti eri-
tyistä huomioita tyypin 2 diabeteksen aktiivisen hoi-
don aloittamiseen viivytyksettä diagnoosin jälkeen 
(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007).

Toistaiseksi ei ole analysoitu, miten hankkeessa diag-
nosoitujen uusien tyypin 2 diabetesta sairastavien 
henkilöiden ohjaus toteutui käytännössä.

Johtopäätökset:

Hankkeen seulontojen kautta diagnosoidut tyy-• 
pin 2 diabetesta sairastavat henkilöt ehdotettiin 
ohjattavaksi viivytyksettä tarkoituksenmukaisen 
hoidon piiriin diabeteksen lisäsairauksien ja 
komplikaatioiden vähentämiseksi.

Toistaiseksi ei ole arvioitavissa, miten ohjaus • 
tapahtui.

■  Ehkäisyohjelman tavoite 13:

Vähentää tyypin 2 diabeteksen lisäsairauksien esiinty-
vyyttä ja hoitotarvetta.

Toistaiseksi ei ole näyttöä hankkeessa toteutetun dia-
beteksen ehkäisymallin mahdollisista vaikutuksista 
tyypin 2 diabeteksen lisäsairauksien esiintyvyyteen 
ja diabeteksen hoitotarpeeseen.  Näiden vaikutusten 
osoittaminen vaatii useita vuosia. Interventioryh-
mässä voitiin osoittaa sydän- ja verisuonisairauksien 
riskitekijöiden vähenevän merkittävästi ja glukoosi-
häiriöiden korjaantuvan. Löydökset ja muualta saa-
dut tutkimustulokset antavat aihetta odottaa, että 

varhaisessa vaiheessa aloitettu tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisy, kuten Dehkon 2D -hankkeessa tehtiin, voi 
vähentää diabeteksen komplikaatioita ja myös sydän- 
ja verisuonisairauksia (Holman 2008, Home 2008, 
Gaede ym. 2008).

Johtopäätökset: 

 D2D-toimintamallin vaikutuksia tyypin 2 diabe-• 
teksen lisäsairauksien esiintyvyyteen ja hoito-
tarpeeseen ei voida toistaiseksi arvioida.
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14.8.  Julkaisut 

Hankkeessa syntyi jo D2D:n varsinaisena toiminta-
aikana useita tieteellisiä artikkeleita (liite 6). Suurin 
osa hankkeessa kerätystä mittavasta aineistosta odot-
taa vielä analysoimista. Hankkeen sopijaosapuolet 
ovat valmistelleet uuden pääsopimuksen Dehkon 
2D -hankkeessa kerätyn aineiston hyödyntämiseksi 
ja julkaisemiseksi.
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15. Kansainvälinen toiminta ja sen merkitys

Projektisuunnitelmassa ei ollut mainintaa Dehkon 
ja sen 2D-hankkeen mahdollisesta kansainvälisestä 
toiminnasta, koska kyseessä oli alun perin ehkäisyoh-
jelman toimeenpano suomalaisessa perusterveyden-
huollossa. Kuitenkin jo Dehkon Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmaa kirjoitettaessa Leena Etu-Seppälä 
esitteli Suomen diabetesohjelmaa tyypin 2 diabetek-
sen ja komplikaatioiden ehkäisyn kolmannessa maa-
ilmankongressissa (WCPD 2002) Hongkongissa. 
Heti D2D:n käynnistymisen jälkeen tieto Suomessa 
aloitetusta suuresta projektista alkoi kiiriä ulkomais-
ten diabetesasiantuntijoiden korviin. Dehkoa, Tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa ja sen toimeenpano-
hanketta esiteltiin sen jälkeen toistuvasti kansainvä-
lisillä foorumeilla. Vuonna 2005 Intiassa Chennaissa 
järjestetyssä neljännessä diabeteksen ja sen kompli-
kaatioiden ehkäisyn maailmankongressissa (WCPD 
2005) Suomi sai järjestettäväkseen diabeteksen eh-
käisyn viidennen maailmankongressin vuonna 2008 
Helsingissä. Kokouksen saaminen Suomeen perus-
tui maamme diabetestutkimuksen korkeaan tasoon 
ja tietoon Suomessa aloitetusta käytännön ehkäisy-
hankkeesta. Kongressin markkinointivaiheessa Suo-
men kokonaisvaltainen diabetesohjelma Dehko ja 
sen toimeenpanohanke D2D (FIN-D2D) oli entistä 
enemmän esillä.

Kuva 35. Dehkon 2D -hanke kiinnosti IRD-päivien osanottajia.

International Reporting Days   
(IRD 2006 ja IRD 2007) Tampereella 

Monet hankkeesta kiinnostuneet kansainväliset asi-
antuntijat halusivat tulla tutustumaan ohjelman to-
teuttamiseen paikan päälle. Kansanterveyslaitos oli 
järjestänyt jo vuosia kansainvälisiä viikkoja Pohjois-
Karjala-projektista kiinnostuneille vierailijoille.  Dia-
betesliitto, Dehko ja D2D päättivät järjestää kansain-
välisen kokouksen, jonne kutsuttiin FIN-D2D:sta 
kiinnostuneita kansainvälisiä vieraita. Ensimmäinen 
kokous pidettiin Tampereella kesäkuussa 2006 ja se 
sai nimekseen IRD 2006 (International Reporting 
Days). Kokoukseen osallistui 16 edustajaa 10 maas-
ta. Kokouksessa hanketta esiteltiin monipuolisesti 
esityksin, näyttelyin ja tutustuttamalla vieraat käy-
tännön ehkäisytyöhön hankkeen pirkanmaalaisissa 
toimipisteissä (site visits). Osanottajien palautteen 
mukaan kokous oli erittäin onnistunut. Päivien lo-
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puksi julkistettiin Tampere Declaration (liite 7). Ko-
kouksessa syntyi tiivis kansainvälinen verkosto, jonka 
viestinviejien mukana tieto Suomen hankkeesta levisi 
laajalle.  

Toisille IRD-päiville vuonna 2007 osallistui 38 
edustajaa 15 maasta (kuva 35). Osa tuli paikalle tois-
ta kertaa ja toivoi pääsevänsä osallistumaan vastaaviin 
tapahtumiin vielä jatkossakin. Toivottuja kolmansia 
IRD-päiviä ei järjestetty vuoden 2008 suurtapahtu-
man, Helsingin WCPD-kokouksen takia.

Viides diabeteksen ehkäisyn 
maailmankongressi (WCPD 2008) 
Helsingissä 

The 5th World Congress on Prevention of Diabetes 
and its Complications -kongressi järjestettiin 1.–4.6. 
2008 Helsingissä. Järjestäjinä olivat Kansanterveys-
laitos ja Diabetesliitto tärkeimpänä yhteistyökump-
paninaan sosiaali- ja terveysministeriö. Päätukija-
järjestöinä olivat Kansainvälinen diabetesjärjestö 
(IDF) ja maailman sydänjärjestö (WHF) sekä mui-
na kumppaneina kansainvälinen epidemiologiyhdis-
tys, (EDEG), Euroopan diabeteshoitajien järjestö 
(FEND) ja kansainvälinen kansanterveyslaitosten 
järjestö (IANPHI). Kongressin suojelijana oli tasa-
vallan presidentti Tarja Halonen ja puheenjohtajana 
pääjohtaja Pekka Puska. 

Kongressi oli kokonaisuudessaan suuri haaste 
Suomelle, ja erityisesti se oli sitä maamme diabete-
sohjelmalle.  Kongressin tieteellisen ohjelman neljäs 
ohjelmapolku käsitteli terveyspolitiikkaa sekä maa-
ilmanlaajuisia, alueellisia ja kansallisia strategioita. 
Dehkoa ja Dehkon 2D -hanketta esiteltiin kumpaa-
kin omassa istunnossaan. Jälkimmäisen esittelystä 
vastasivat Matti Uusitupa (D2D:n taustat, rakenne ja 
rahoitus), Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi (D2D:ssä 

kehitettyjä uusia alueellisia ja paikallisia malleja) ja 
Timo Saaristo (D2D:n alustavia tuloksia).  Lisäksi 
molemmista ohjelmista oli lukuisia postereita. Dia-
betesohjelmat olivat näyttävästi esillä kongressin 
näyttelyssä, ja julkaisuilla oli suuri menekki.  

 Kongressissa oli yhteensä 1 500 osanottajaa ja 
maailman diabeteseliitti esiintyi keskeisissä tehtävis-
sä. Kongressi onnistui erinomaisesti ja vaikutti omal-
ta osaltaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisy -liikkeen 
maailmanlaajuiseen etenemiseen. Kuudes WCPD 
järjestetään Dresdenissä, Saksassa vuonna 2010.

Muu kansainvälinen yhteistyötoiminta

Itävallan toimiessa EU:n puheenjohtajamaana vuon-
na 2006 järjestettiin Wienissä diabeteskokous, johon 
Suomesta osallistuivat Tapani Melkas, Matti Uusi-
tupa, Leena Etu-Seppälä, Markku Peltonen ja Ti-
mo Saaristo. Kokouksessa Suomen diabetesohjelma 
Dehko esiteltiin malliesimerkkinä (kuva 36). Myö-
hemmin Suomen diabetesohjelmaa esiteltiin myös 
EU-kokouksessa Badenweilerissa näyttelyssä, esitte-
lijöinä olivat Arja Hyytiä ja Mervi Lehmusaho.

Noin kahdessakymmenessä Euroopan maassa 
käynnistettiin vuonna 2006 Euroopan komission / 
SANCO:n rahoittama hanke Diabetes in Europe 
- Prevention using Lifestyle, Physical Activity and 
Nutritional intervention (DE-PLAN). Aloitteen 
hankkeeseen tekivät Helsingin yliopisto ja Kansanter-
veyslaitos, jotka molemmat myös osallistuivat hank-
keeseen Suomen edustajina. Hanke perustui pitkälti 
Dehkon 2D -hankkeessa kehitettyihin menetelmiin. 
Seulonnassa käytettiin FINDRISC-testiä ja D2D:n 
tiedonkeruulomakkeita. Suomen osalta DE-PLAN-
hankkeessa käytettiin aineistona D2D:ssä kerättyjä 
tietoja. DE-PLAN lisäsi diabetestietoutta EU:n jä-
senmaiden hallinnossa. 
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DE-PLAN:n jälkeen aloitettiin Saksassa Dresde-
nissä koordinoitu uusi EU-projekti IMAGE (Deve-
lopment and Implementation of A European Guide-
line and Training Standards for Diabetes prevention) 
2007–2010, jonka tarkoituksena on luoda näyttöön 
perustuvat hoitosuositukset tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyssä Eurooppaan (kuva 37). 

D2D:n toimijoista hankkeeseen osallistuvat Kan-
santerveyslaitos ja Suomen Diabetesliitto. Hanke jat-
kaa DE-PLAN:ssa aloitettua työtä Euroopan tasolla. 
Hankkeella on neljä päätavoitetta:

1)  Eurooppalaisten käytännönläheisten suositusten  
 laatiminen tyypin 2 primääripreventioon ja  
 tietoisuuden lisääminen niistä terveydenhuollon  
 strategioista, joilla tyypin 2 diabetesta ja sen  
 liitännäissairauksia voitaisiin estää.
2)  Diabeteksen ehkäisytyötä käytännössä tekevien  
 terveydenhuollon ammattilaisten koulutussuun- 
 nitelman laatiminen.
3)  Eurooppalaiset standardien laatiminen, jolla  
 voitaisiin seurata, raportoida ja vertailla  
 diabeteksen ehkäisyn laatua eri maissa.
4)  Eurooppalaisen sähköisen terveysportaalin  
 rakentaminen näyttöön perustuvan tiedon  
 saamiseksi terveydenhuollon toimijoiden  
 käyttöön. 

 

KUVA 36. Dehko ja D2D olivat esillä EU:n Wienin diabeteskokouksessa vuonna 2006.

IMAGESSA on mukana 25 eri instituutiota ja 17 
maata, muun muassa Itävalta, Belgia, Bulgaria, 
Suomi, Ranska, Kreikka, Israel, Latvia, Norja, Puo-
la, Portugali, Serbia, Espanja, Ukraina ja Englanti. 
Suomesta projektiin osallistuvat Kansanterveyslaitos, 
Helsingin yliopisto ja Diabetesliitto (kuva 38).

WHO:n lihavuudentorjunta -palkinto

Dehko ja D2D voittivat WHO:n lihavuudentorjun-
ta -palkinnon (The WHO Counteracting Obesity 
Award), joka luovutettiin Istanbulissa marraskuussa 
2006 (kuva 39). 

Kansainvälinen media 

Hanke oli esillä BBC:n uutisissa tammikuussa 2004. 
Etelä-Korean TV kävi kuvaamassa hankkeen toimi-
joita kolmeen kertaan. Hanketta esiteltiin mm IDF:n 
maailmanlaajuisessa julkaisussa Diabetes Voice sekä 
Saksan diabeteslääkärien lehdessä (Saaristo ja Etu-
Seppälä 2006, Saaristo ym. 2007). Keväällä 2007 
Readers Digest esitteli hanketta diabetesartikkelissa, 
joka julkaistiin monissa Euroopan maiden painok-
sissa
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KUVA 37. Näyttöön perustuvia 
eurooppalaisia tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyn 
hoitosuosituksia laativan 
IMAGE-projektin tunnus.

KUVA 38.  IMAGE-projektissa 
mukana olevat maat.

KUVA 39. Dehko ja 
D2D saivat WHO:n 
lihavuudenehkäisy 

-palkinnon 
vuonna 2006.
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Kansainväliset vierailijat

Ulkomaisia vierailijoita kävi tutustumassa hankkee-
seen Diabeteskeskuksessa, eri sairaanhoitopiireissä 
sekä Kansanterveyslaitoksessa. Vieraat tulivat muun 
muassa Australiasta, Saksasta, Puolasta, Tanskasta, 
Hollannista, Ruotsista, Norjasta, Kiinasta, Etelä-
Koreasta ja USA:sta.

Paikat ja kokoukset, joissa käytiin 
esittelemässä Suomen diabetesohjelmaa 

D2D:tä esiteltiin joko suullisin esityksen tai posterei-
na EASD:n kokouksissa vuonna 2004 Münchenissä, 
vuonna 2005 Ateenassa, vuonna 2006 Kööpenhami-
nassa ja vuonna 2007 Amsterdamissa.

Muissa tieteellisissä kokouksissa hanke oli esil-
lä Prediabetes-maailmankokouksissa vuonna 2006 
Berliinissä ja vuonna 2008 Barcelonassa. Hanke on 
lisäksi kutsuttu vuoden 2009 kokoukseen Nizzaan.

IDF:n kongresseissa hanketta esiteltiin vuonna 
2003 Pariisissa ja vuonna 2006 Kapkaupungissa, ja 
hanke on jo nyt kutsuttu mukaan vuoden 2009 kon-
gressiin Montrealiin.

Edellä mainittujen diabeteskongressien lisäksi 
hanketta esiteltiin monien eri luennoitsijoiden mm. 
Timo Saariston, Leena Etu-Seppälän, Markku Pel-
tosen, Juha Saltevon, Nina Peräsen ja Leo Niskasen 
toimesta esimerkiksi Montrealissa, Belfastissa, Glas-
gowissa, Birminghamissa, Ljublianassa, Bukarestissa, 
Nikosiassa, Dresdenissä, Edinburgissa, Frankfurtissa, 
Shanghaissa, Sloveniassa, Kathmandussa, Krakovas-
sa, Leipzigissä ja Pohjoismaisilla sairaalapäivillä Jy-
väskylässä. Professori Aila Rissanen esitteli Dehkoa 
ja D2D:ta kesällä 2004 Englannin parlamentin jäse-
nille Lontoossa. 

Johtopäätökset: 

Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa • 
ja sen toimeenpanohanketta D2D:tä (FIN-D2D) 
kohtaan kohdistui jo hankkeen kuluessa suuri 
kansainvälinen kiinnostus. 

Dehko ja D2D voittivat WHO:n lihavuudentor-• 
junta -palkinnon.

D2D vaikutti Euroopan unionin diabetesoh-• 
jelmaan Itävallan puheenjohtajakaudella sekä 
EU-rahoitteisten projektien kautta. 

 D2D oli esikuvana yleiseurooppalaiselle DE-• 
PLAN- ja IMAGE-projekteille. 

D2D toi Tampereelle kansainväliset Interna-• 
tional Reporting Days -kokoukset (IRD 2006 
ja IRD 2007), jotka lisäsivät verkostoitumista 
kansainvälisten diabeteksen ehkäisyn asiantun-
tijoiden välillä.

Dehko ja D2D toivat osaltaan Suomeen maail-• 
man viidennen diabeteksen ja sen komplikaati-
oiden ehkäisykongressin (WCPD 2008) kesä-
kuussa 2008.

WCPD:n järjestelyssä hankittua tietotaitoa, • 
kokemuksia ja materiaalia hyödynnetään vuon-
na 2010 Dresdenissä Saksassa pidettävässä 
diabeteksen ehkäisyn kuudennessa maailman-
kokouksessa.

 D2D:ssä toteutettu diabeteksen ehkäisymalli • 
on levinnyt moniin Euroopan maihin ja myös 
muihin maanosiin. 

D2D teki Suomen diabeteksen hoidon ja ehkäi-• 
syn työtä kansainvälisesti tunnetuksi hankkeen 
julkaisujen ja kansainvälisten kontaktien avulla. 
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16. Hankkeen ulkopuolinen arviointi 

Hankkeen toteuttamista ja etenemistä arvioitiin vuo-
sina 2003–2007 seuraavissa julkaisuissa ja raporteis-
sa:

Väliarviointiraportti • 
Selvitys kansallisen terveyshankkeen piiriin kuu-• 
luvan hankerahoituksen vaikuttavuuden arvioin-
nista vuonna 2006 
Arviointiselvitys vuosina 2002–2007 toteutetusta • 
kansallisesta terveyshankkeesta 
Dehkon väliarvioinnit • 
Kvalitatiivinen arviointi • 
Seurantaryhmän arviot• 
James Dunbarin raportti.• 

Lisäksi hankkeen seurantaryhmä arvioi vuosittain 
hankkeen etenemistä kokouksissaan.

Väliarviointi 2005

Väliarviointiraportti perustui Tampereella kesäkuussa 
2005 pidettyyn väliarviointiseminaariin, jossa hank-
keen toimijat täydennettynä ulkopuolisilla asiantun-
tijoilla arvioivat hankkeen alkuvaihetta (self audit 
-arviointi) (Suomen Diabetesliitto 2005).

 Raportista ilmenee, että hankkeen suunnit-
telu, rahoituksen hankkiminen, projektisuunnitelman 
laatiminen, uudenlainen toimintamalli, organisaation 
rakentaminen, tiedonkeruujärjestelmän pystyttämi-
nen sekä itse ehkäisytoiminnan käynnistäminen oli-
vat olleet haasteellisia tehtäviä. Nämä oli suoritettu ja 
hanke oli päässyt alkuun suunnitellusti. Diabeteksen 
ehkäisytoimet olivat käynnistyneet kaikissa sairaan-
hoitopireissä ja hankkeen todettiin etenevän hyvin 
siitä huolimatta, että perusterveydenhuollon ja työ-
terveydenhuollon henkilöstö joutui tekemään työtä 
usein niukoin resurssein muiden samanaikaisten teh-
tävien ohella. 

Väliarvioinnissa todetaan, että tuloksia hankkeelle 
asetettujen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytavoitteiden 
toteutumisesta joudutaan odottamaan vielä pitkään, 
koska tietoja toiminnan piiriin tulleista riskihenki-
löistäkin oli vielä niukasti. Diabetekseen sairastu-
misvaarassa olevien henkilöiden seulonta oli alkanut 
odotettua paremmin. Diabeteksen ja sen esiasteiden 
diagnostiset toimenpiteet, kuten sokerirasituskokeet, 

olivat lisääntyneet. Ehkäisyn hoitopolkuja oli ra-
kennettu, ja näihin oli alkanut ohjautua seulonnassa 
löytyneitä. Työterveyshuolto oli saatu mukaan toi-
mintaan. Uusia diabeteksen ehkäisyn työkaluja sekä 
sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn ja varhaisen 
hoidon toimintamalleja ja -käytäntöjä oli alettu ke-
hittää ja ottaa käyttöön. Viestintä oli ollut näkyvää. 

Tietoja vaikuttavuuden arviointiin ja projektin 
ohjaukseen oli vuonna 2005 edelleen vähän. Tie-
tojen kerääminen korkean riskin henkilöstöstä oli 
käynnistynyt arvioitua hitaammin osin puutteellisista 
tietojärjestelmistä johtuen. Tiedettiin kuitenkin, että 
diabeteksen esiasteen jo omaavia tai siihen jo sairas-
tuneita oli hankealueilla paljon. Tiedonkeruun piiriin 
ohjautui enemmän miehiä kuin naisia. Vaikka hoitajat 
ja työterveyshoitajat olivat hankkeen avainhenkilöi-
tä, olivat korkean riskin henkilöiden riskitekijöiden 
hoidossa tärkeät lääkärit olleet liikaakin taka-alalla. 
Vaikka seulonnassa oli löytynyt odotettua enemmän 
diabetekseen sairastumisvaarassa olevia, interven-
tioihin heitä oli ohjautunut odotettua vähemmän. 
Osa työterveyshuollon toimipaikoista ei ollut vielä 
mukana hankkeessa ja osa muutakin perustervey-
denhuoltoa oli vasta aloittelemassa diabeteksen eh-
käisytoimintoja. Näitä havaintoja pidettiin hankkeen 
käynnistymiseen liittyvänä alkukankeutena tai niiden 
katsottiin liittyvän toimijoiden resurssikysymyksiin.  
Väestöstrategista toimintaa todettiin olevan käynnis-
sä paljon eri hankealueilla. D2D:n päätehtävänä pi-
dettiin kuitenkin suuressa diabetekseen sairastamis-
vaarassa olevien löytämistä ja hoitoon ohjaamisesta 
huolehtimista.

Selvitys Kansallisen terveyshankkeen 
piiriin kuuluvan hankerahoituksen 
vaikuttavuuden arvioinnista  
vuonna 2006

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2006 
selvityksen Kansallisen terveyshankkeen piiriin kuu-
luvan hankerahoituksen vaikuttavuuden arvioinnista 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Selvityksessä 
mainittiin D2D seuraavasti: ”Esimerkkinä hyvin or-
ganisoidusta, suuresta hankkeesta voidaan ottaa esiin 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima 2 tyypin 
diabeteksen ehkäisyhanke. Hanketta voidaan pitää 
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onnistuneena myös sen johdosta, että siihen sisältyy 
kansallisesti merkittäviä terveyspoliittisia linjauksia ja 
useiden viranomaisten yhdensuuntainen tavoitteen 
asettelu ja osallistuminen.”

Arviointiselvitys vuosina 2002–
2007 toteutetusta Kansallisesta 
terveyshankkeesta

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2008 
arviointiselvityksen vuosina 2002–2007 toteutetusta 
Kansallisesta terveyshankkeesta ja terveydenhuollon 
tulevaisuuden turvaamista koskevan valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen toteutumisesta (Tuomola ym. 
2008). Julkaisussa todettiin yleisenä johtopäätökse-
nä muun muassa, että Kansallisen terveyshankkeen 
vaikutukset jäivät verrattain vähäisiksi perustervey-
denhuollon toimivuuden parantamisessa ja ennalta-
ehkäisyn tehostamisessa. Raportissa todettiin, että 
Kansallisen terveyshankkeen toimesta rahoitettiin 
ja edistettiin huomattavasti eri terveyttä edistävien 
hankkeiden toimeenpanoa. Raportissa mainittiin 
Dehko-hanke, jossa viisi sairaanhoitopiiriä toteuttaa 
ohjelmaa diabeteksen vähentämiseksi.

Yhteenvetona perusterveydenhuollon ja ennal-
taehkäisevän työn tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumisesta raportin kirjoittajat totesivat, että 
keskeinen havainto on, ettei perusterveydenhuollon 
ja ennaltaehkäisevän työn tavoitteiden ja toimenpi-
teiden toteuttamisessa onnistuttu edes tyydyttävästi. 
Kansallisen terveyshankkeen aikana ennaltaehkäisy 
ei kehittynyt siten, että sillä olisi ollut merkittävää  
palveluiden käytön vähenemiseen kohdistuvaa vaiku-
tusta. Perusterveydenhuollon toimivuutta ei pystytty 
olennaisesti parantamaan hankkeen aikana.  Edelleen 
todettiin, että Kansallisen terveyshankkeen seuran-
taryhmän arvioinnin mukaan ehkäisevän terveyden-
huollon edistyminen on ollut heikkoa. Positiivista on, 
että Kansallisen terveyshankkeen kahtena viimeisenä 
vuotena alettiin erityisesti kiinnittää huomiota ter-
veyden edistämiseen ja ehkäisevän terveydenhuol-
lon kysymyksiin.Raportin johtopäätöksissä todettiin 
myös, etteivät terveyden edistämisen toimenpiteet 
ole olleet tarpeeksi tehokkaita, varhaiseen toteami-
seen pureutuvia tai oikein kohdistuneita. 

Terveyden edistämisen onnistumista voitiin kir-
joittajien mukaan parhaiten arvioida väestön terveyt-
tä ja terveyskäyttäytymistä kuvaavien indikaattorien 
avulla. Toisaalta todettiin, että terveyden edistämisen 
onnistumista kuvaavia indikaattoreita löytyi niukas-
ti. Kirjoittajat perustelivat johtopäätöksiä SotkaNet-

tietoihin tukeutuen yhdellä kaaviolla, jossa esitettiin 
pylväskuviolla työikäisten terveystottumuksia epäter-
veellisiä ruokatottumuksia omanneiden ja terveyttä 
edistävän liikunnan harrastajien osuudella ikäluokas-
saan.

Raportin kokonaisarvion mukaan Kansallisen ter-
veyshankkeen pienin onnistuminen oli muun muassa 
perusterveydenhuollon toimivuuden parantamisella 
ja ennaltaehkäisyn tehostamisella.

Dehkon väliarvioinnit

Dehkon väliarviointiraporteissa ei mainittu D2D:tä 
erikseen, koska vuoden 2003 väliarvioinnissa D2D 
oli vasta käynnistymässä ja vuoden 2007 arvioinnissa 
se rajattiin arvioinnista pois seuraavalla maininnalla: 
”Arvioinnista on rajattu kokonaan pois Dehkon 2D 
-hanke (2003–2007), josta on jo olemassa oma audi-
tointi (2005) ja kvalitatiivinen arviointi (2006) sekä 
tulossa kokonaisarviointi (2008)” (Suomen Diabetes-
liitto 2007).

Valtiontalouden tarkastusviraston 
tarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-
mus 117/2006 Raha-automaattiavustuksista kan-
sansairauksien ennaltaehkäisyyn mainitsi seitsemän 
avustushanketta, jotka olivat: Toimenpideohjelma 
suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämi-
seksi, Naisen sydämen terveys, Pieni Päätös Päivässä, 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma ja 
D2D, Mielenterveyden kulmakivet, Tules-projekti ja 
Syöpäseulontojen vaikuttavuuden arviointi (Valtion-
talouden tarkastusvirasto 2006). Näistä Pieni Päätös 
Päivässä, Dehko ja D2D arvioitiin suunnitelmalli-
siksi ja vahvat elementit omaaviksi hankkeiksi, joissa 
myös arviointi oli nivottu mukaan alusta pitäen.  

Kvalitatiivinen arviointi 

Arviointitutkija Sirpa Tapaninen suoritti Dehkon 
2D -hankkeen kvalitatiivisen arvioinnin vuonna 
2006 (Tapaninen 2006). Arviointi perustui Kansan-
terveyslaitoksen prosessikyselyihin vuosilta 2004 ja 
2005 hankealueille, Diabeteskeskuksessa säilytettyyn 
kirjalliseen hankeaineistoon sekä hankkeen toimijoi-
den haastatteluihin.
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Arvioinnissa todettiin yhteenvetona, että hanke 
on syntynyt tarpeesta ehkäistä tyypin 2 diabetesta 
ennen kuin diabeteksen ja sen lisäsairauksien lisään-
tyminen kasvattaa maamme terveysmenoja hallitse-
mattomasti. Hanke on hyvin perusteltu: viimeaikai-
set tutkimukset osoittavat, että aikuistyypin diabetes 
ja sen lisäsairaudet ovat ehkäistävissä. Hanke on teh-
nyt hyvää ja uraauurtavaa työtä, ja sen organisaatio 
toimii. Tämänkaltaiselle hankkeelle ei ollut olemassa 
aiempaa mallia Suomessa tai maailmalla. Hankeen 
seurauksena on myös muilla alueilla Suomessa käyn-
nistetty tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hankkeita. 
Hanke on lisäksi herättänyt runsaasti kansainvälistä 
kiinnostusta.

Arvioinnin mukaan hanke on saavuttanut sille 
asetettuja tavoitteita suhteellisen hyvin. Se on onnis-
tunut tukemaan jo olemassa olevaa tyypin 2 diabe-
teksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyä 
ja hoitoa hankealueen terveyskeskuksissa. Hankkeen 
tarjoamat uudet tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja 
verisuonisairauksien ehkäisyn ja hoidon työkalut on 
otettu terveyskeskuksissa vastaan hyvin ja ne ovat 
hyödyttäneet terveydenhuollon toimijoita. Hanke on 
myös ollut osaltaan lisäämässä väestön tietoisuutta ai-
kuistyypin diabeteksesta ja siihen liittyvistä riskeistä.

Hankkeen suurimmat heikkoudet ovat hankeor-
ganisaation ulkopuolella. On terveyskeskuksia, joiden 
johdolla tai työntekijöillä ei ole halua tai resursseja 
hyödyntää hanketta. Monissa kunnissa myös kunnal-
listen päätöksentekijöiden tarjoamat rajalliset resurs-
sit estävät terveyskeskuksia hyödyntämästä hanketta. 
Maamme terveydenhuolto on hankevetoista, mutta 
alueilla on vielä hyvin vähän systemaattista pyrkimys-
tä koordinoida eri hankkeiden yhtymäkohtia siten, 
että hankkeet tukisivat toisiaan eivätkä kilpailisi kes-
kenään.

Hankkeen seurannassa on joitakin heikkouksia, 
joihin puuttumalla hanke voisi varmistaa sen, että 
tieto hyödyttäisi nykyistä laajempaa joukkoa asian-
osaisia. Näihin heikkouksiin puuttuminen myös vä-
hentäisi hankkeen loppuarvioinnin tarvetta ja sääs-
täisi resursseja.

Arviointiraportissa esitettiin seuraavat hanketta 
koskevat suositukset:

Rahoittajien ja päättäjien tulisi huomioida 1. 
käsillä olevan arvioinnin luonnehtimat laa-
dulliset muutokset, joita hanke on osaltaan 
saanut aikaan hankealueen terveyskeskuk-
sissa. Samalla rahoittajien ja päättäjien 
pitäisi todeta tässä arvioinnissa osoitetut 
laadulliset tekijät, jotka ovat hidastaneet 
hankkeen välittömien tulosten saavuttamis-
ta. Hankkeen väliarvioinneissa ja muistioissa 
hankkeen lyhyen aikavälin tuloksia verrataan 
usein DPS-tutkimukseen. Tulee huoma-
ta, että DPS oli tutkimus ja että siinä oli 
tutkimusasetelma sekä palkatut työntekijät 
ja tutkimukseen sitoutunut, motivoitunut 
tutkittavien ryhmä. Kun tätä samaa mallia 
sovelletaan käytännön elämään ja suoma-
laiseen terveydenhuollon järjestelmään, 
vastaan tulevat oikean elämän resurssit ja 
vaihtelevat asenteet ehkäisevää toimintaa 
kohtaan. Vastaan tulee myös terveyskeskus-
ten asiakkaiden monimutkainen psykososi-
aalinen motivaatiomaailma. Tulokset eivät 
voi mitenkään olla verrannollisia. Toisaalta 
DPS toimi myös yhtenä validina perusteluna 
hankkeelle. Tilastollisia tuloksia voi odottaa 
hankkeen kaltaiselta toiminnalta hitaammin. 
Tässä on suuri merkitys hankkeen väestö-
strategialla.

Kunnallisten päättäjien ja terveyskeskusten 2. 
johdon pitäisi pysähtyä miettimään mate-
matiikkaa, johon Dehko ja D2D perustuvat. 
Mikäli tyypin 2 diabetekseen ja sen lisäsai-
rauksien ehkäisyyn panostetaan resursseja 
nyt, terveydenhuollon näistä sairauksista 
johtuva kustannusten nousu on ehkäistävissä 
aikavälillä, jonka asianomaiset päättäjät ovat 
vielä näkemässä. Käsillä olevassa arvioinnis-
sa kerrotaan terveyskeskusten toimintakult-
tuurin muutoksen hitaudesta, vaikka yksin-
kertainen laskutoimitus osoittaa, ettei tämän 
diabeteksen ehkäisyssä kannata aikailla.

Sairaanhoitopiirit voisivat miettiä, kuinka 3. 
koordinoida alueensa terveydenhuollon 
projekteja nykyistä paremmin siten, että 
hankkeiden välinen kilpailu vähenisi ja että 
niiden yhtymäkohtia ja mahdollisia yhteisiä 
päämääriä voitaisiin hyödyntää paremmin.



Sairaanhoitopiirit voisivat pohtia keskuu-4. 
dessaan, löytyykö niiltä resursseja tukea 
ennaltaehkäisevää työtä enemmän kuin nyt. 
Tuki voisi olla esimerkiksi sitä, että korkeassa 
asemassa olevat toimijat puhuvat ehkäiseväs-
tä työstä julkisuudessa väsymättä ja näkyvät 
siellä missä hankkeeseen vaikuttavia kunnal-
lisia päätöksiä tehdään ja missä ehkäisyhank-
keen kannalta tärkeistä asioista puhutaan.

Mikäli D2D jatkaa prosessitietolomakkeiden 5. 
käyttöä samoin kysymyksin kuin nyt hank-
keen loppuun saakka, voisi olla suositeltavaa 
hankkia hankkeen tietokeskukseen laadulli-
sen aineiston käsittelyyn soveltuva tietokone-
ohjelma. Jos avovastaukset syötetään suoraan 
ohjelmalle ja ohjelma ohjelmoidaan tunnista-
maan sairaanhoitopiirit ja kunnat (tai mitkä 
tahansa muut alueet tai yksiköt) toimipaik-
kakoodien perusteella, aineisto on kätevästi 
analysoitavissa millä tahansa valitulla tasolla 
– sairaanhoitopiireittäin, kunnittain ja toimi-
paikoittain.

Hankkeen aluekoordinaattoreilla ja heidän 6. 
tiimeillään on valtavasti tietoa hankealueis-
taan. Tätä tietoa voisi tehdä näkyvämmäksi 
ohjeistamalla seurantaa. Kaikkia osapuolia 
hyödyttäisi löysähkö ohjeistus, jonka avulla 
tuotettaisiin hankkeen käyttöön laadullista, 
osin toimipaikkakohtaista tietoa hankkeesta. 
Jos hankkeen tiedonkeruussa tai määrällises-
sä arvioinnissa havaitaan ongelma, sen syitä 
voidaan tällöin analysoida varsin nopeasti ja 
joustavasti osana hankkeen seurantaa.
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Hankkeen seurantaryhmän arviot

Seurantaryhmä seurasi ja arvioi hankkeen etenemis-
tä vuosittain kokouksissaan. Viimeisimmässä koko-
uksessaan 21.1.2008 puheenjohtaja Tapani Melkas 
totesi, että D2D on ollut sosiaali- ja terveysminis-
teriön näkökulmasta yksi onnistuneimmista hank-
keista. Hankkeen erityisenä ansiona on, että se on 
kyennyt osoittamaan ongelman suuruuden. Väestön 
tietoisuuden lisääntymistä tyypin 2 diabeteksesta ei 
voi laittaa kokonaan hankkeen ansioksi, moni muu-

kin asia on vaikuttanut tietoisuuden lisääntymiseen. 
On ehkä keskitytty liikaakin tiedonkeruuseen, vaik-
ka pitäisi enemmän keskittyä hankkeen vaikutuksiin. 
Ryhmä totesi, että terveyden edistämisessä tarvitaan 
vahvaa johtajuutta. Pitäisi pystyä johtamaan muita-
kin sektoreita kuin terveyssektoria. D2D on antanut 
aineksia tähän ajatteluun. 

Muut arviot

Tohtori James A Dunbar Victorian osavaltiosta Aust-
raliasta tutustui FIN-D2D:hen WCPD 2008 koko-
uksessa Helsingissä ja Diabetesliitossa 24.9.2008. 
Hän kirjoitti käynnistään raportin osavaltion viran-
omaisille. Raportissa todetaan yleishuomiona muun 
muassa seuraavaa:

“DEHKO is probably the world’s most organised 
and systematic approach to prevention and care of 
diabetes.  I was impressed by the generosity with 
which FDA shared information and the enthusiasm 
of everyone for the work.  Clearly they have made 
diabetes prevention a priority to the extent that the 
health boards now fund the work themselves.  By 
‘going to the people’ and making FINDRISK so wi-
dely available, they must have created mass awareness 
of how to prevent diabetes

Part of the diffi culty in diabetes prevention, is that 
‘the idea has come’ too fast in the sense that the time 
from reporting of the Finnish Diabetes Prevention 
Study to start of FIN-D2D was about two years.  It 
meant that the development and application of the 
Health Action Process Approach wasn’t underta-
ken.

It also looks like the methodology for quality 
improvement in healthcare also known as implemen-
tation methodology was not available in the planning 
stages of FIN-D2D.  Consequently, a systems ap-
proach including standardisation of the intervention, 
training, manuals and materials hasn’t been done and 
inbuilt measurement of the system’s performance is 
absent. FIN-D2D will be almost 10 years old before 
its results can be seen.

There is much for us all still to learn about pre-
vention of progression to diabetes in high risk indi-
viduals. FIN-D2D will make a major contribution 
to our understanding of what works; as will GOAL 
both from the behavioural science as well as from 
service implementation aspects.”
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 17. Pohdinta 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpa-
nohankkeeseen osallistuivat useat eri tahot. Mukana 
olivat perusterveydenhuollon terveyskeskukset, työ-
terveyshuolto, kunnat, oppilaitokset, apteekit ja jär-
jestöt. Hankkeen keskeisessä korkean riskin strategian 
toteuttamismallissa korostui perusterveydenhuollon 
asema korkean riskin henkilöiden tunnistamisek-
si väestössä sekä elintapaohjauksen järjestämiseksi 
yhdessä muiden tahojen kanssa. Hankkeessa testat-
tiin Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
käytännön toteutettavuutta. Se oli samalla pilotti- ja 
demonstraatiohanke, jonka puitteissa kehitettiin uu-
denlaisia toimintatapoja ja malleja terveyden edistä-
miseen ja jonka tarkoitus oli tuottaa tietoa ehkäisyoh-
jelman toteuttamiseksi koko maassa. Hanke perustui 
näyttöön korkean riskin strategian osalta (Tuomilehto 
ym. 2001). Ehkäisyohjelman toteutusta arvioitiin jär-
jestelmällisesti erityisesti korkean riskin sekä varhai-
sen diagnoosin ja hoidon strategioiden osalta. 

Dehkon 2D -hanke oli poikkeuksellisen suuri ja 
pitkäkestoinen hanke, jonka kohderyhmään kuului 
lähes kolmasosa Suomen väestöstä.

D2D:ta on pidettävä onnistuneena hankkeena 
vaikka kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu ja 
vaikuttavuuden arviointi on toistaiseksi kesken. Pro-
jektin suurimpana ansiona on pidetty sitä, että sen 
aikana Suomen diabetes- ja lihavuusongelma tuotiin 
väestön, päättäjien ja terveydenhuollon toimijoiden 
tietoisuuteen (Seurantaryhmän arvio vuonna 2008). 

Korkean riskin strategian 
toteuttamisesta

Seulonnasta Riskitestiä käyttäen 

D2D:n seulontajärjestelmä osoittautui toimivaksi. 
Hankkeessa aloitettiin laajamittainen suurentuneessa 
tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskissä olevien seu-
lonta, joka toteutui hyvin. Useilla mittareilla arvioi-
tuna hankkeelle asetetut seulontatavoitteet ylitettiin. 
Seulottujen kokonaismäärää voidaan vain arvioida, 
koska Riskitestillä tapahtuvaa seulontaa tehtiin kaik-
kialla Suomessa koko hankkeen eri yhteyksissä ja eri 
tavoin sekä D2D-alueilla että niiden ulkopuolella. 
On arvioitavissa, että koko maassa Riskitesti tehtiin 
hankevuosina vähintään 300 000 kertaa, mutta mah-
dollisesti jopa 500 000 kertaa.

Riskitestistä tuli hankkeen ansiosta perustervey-
denhuollon ja työterveyshuollon työväline, joka on 
jäänyt pysyvään käyttöön hankealueilla ja sen ulko-
puolella (alueraportit). Testi on levinnyt suomalaise-
na innovaationa myös moniin muihin maihin. Ilman 
hanketta Riskitesti olisi tuskin saavuttanut saman-
laista suosiota näin lyhyessä ajassa.

Yli puolet korkean riskin kohorttiin tulleista mie-
histä ja naisista seulottiin mukaan Riskitestin korke-
an pistemäärän perusteella (taulukko 13 sivulla 64). 
Testin seulontarajana käytettiin resurssisyistä korkean 
riskin rajana 15 pistettä tai enemmän, vaikka testin 
on osoitettu toimivan parhaiten katkaisurajalla 11–12 
pistettä (Saaristo ym. 2005). Tampereen aikuisväes-
tön ikäluokittaisissa terveystarkastuksissa arvioitiin 
vuonna 2003, että käytössä olleella seulontarajalla 12 
pistettä tai enemmän olisi löydetty niin suuri määrä 
korkean diabetesriskin henkilöitä, etteivät tervey-
denhuollon resurssit olisi riittäneet kaikille tehtävään 
glukoosirasituskokeeseen tai interventioihin (Saaris-
to ym. 2004). 

Dehkon 2D -hankkeessa käytetty riskitestin vii-
dentoista pisteen katkaisuraja tuotti suuren määrän 
glukoosihäiriöisiä, joista osa oli jo lähes diabetesta 
sairastavia (taulukko 17 sivulla 67). Korkean riskin 
kohortin seurannassa todettiin monen diabeteksen 
esiasteen etenevän varsin lyhyenä seuranta-aikana 
diabetekseksi (taulukko 26 sivulla 74). Tässä mielessä 
hankkeessa käytetty Riskitestin pisteraja saattoi olla 
liian korkea. Toisaalta hankkeen aikana raportoitiin 
hankealueilla resurssipulaa (alueraportit), joka puhui 
riskirajan alentamista vastaan.

Hankkeen seulontajärjestelmällä kerättiin hank-
keen vaikuttavuuden arviointia varten kaksi suurta 
noin 10 000 henkilön kohorttia, korkean riskin ja 
kohtalaisen riskin kohortit. Riskitestissä 7–14 pis-
tettä saaneista kerättiin yksinkertaiset perustiedot 
noin 10 000 henkilön kohtalaisen riskin kohorttiin. 
Kentän käytännön toimijoille annettiin ohjeeksi ke-
rätä 3 000 korkeassa riskissä olevan henkilön tiedot 
sairaanhoitopiiriä kohti. Tämä tavoite ei täysin toteu-
tunut (taulukko 14 sivulla 65). Tavoitetta lähimmäk-
si pääsi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joka myös oli 
mukana olleista piireistä suurin. Pohjois-Savon mui-
ta alhaisempi luku selittyy sillä, että sairaanhoitopiiri 
tuli mukaan vasta kaksi vuotta muita myöhemmin 
ja projektin toiminta-aika päättyi sen kannalta hie-
man liian aikaisin. Miesten osuus jäi molemmissa 
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kohorteissa selvästi pienemmäksi kuin naisten, ollen 
kohtalaisen riskin kohortissa 40 % ja korkean riskin 
kohortissa 33 %. 

Tämän loppuraportin tulokset perustuvat pää-
asiassa korkean riskin kohortin alustaviin perus- ja 
seurantatietoihin. 

Riskitestin käyttö näyttää jäävän pysyväksi terve-
ydenhuollon toiminnaksi perusterveydenhuollossa ja 
erityisesti työterveyshuollossa (viite alueraportit).

Seulonnasta muiden riskitekijöiden perusteella

Infarktin tai valtimotautitapahtuman perusteella kor-
kean riskin kohorttiin mukaan ottaminen tapahtui 
miehillä melko harvoin ja naisilla vielä harvemmin. 
Projektisuunnitelman perusteella mukaan ehdotettiin 
otettavaksi kaikki, jotka olivat sairastaneet aikaisem-
min sydäninfarktin tai joilla oli ollut muu valtimo-
tapahtuma (Diabetesliitto 2004). Tällaisia henkilöitä 
odottaisi olevan terveyskeskuksissa runsaasti, varsin-
kin kun valtaosa korkean riskin henkilöistä ilmoitti 
olevansa jo ennestään lääkärin hoidossa (taulukko 21 
sivulla 70).  Naisten valtimotautiriskiä on terveyden-
huollossa aliarvioitu, ja heitä on hoidettu riskiteki-
jöiden osalta huonommin kuin miehiä (Sowers 1998, 
Kanaya ym. 2002). Hankkeen seulontakokemusten 
perusteella näyttää siltä, että tyypin 2 diabeteksen 
merkitystä sairastetun valtimotaudin syynä ei vielä 
tiedosteta. 

Aiemman tiedossa olleen diabeteksen esiasteen 
perusteella hankkeen korkean riskin kohorttiin oh-
jautui yllättävän paljon henkilöitä, vaikka aluera-
porttien mukaan ennen hanketta terveydenhuollossa 
oli tehty enimmäkseen vain raskaudentilaan liittyviä 
glukoosirasituskokeita joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta (alueraportit). 

Raskausdiabeteksen perusteella mukaan tuli odo-
tetusti 14,3 % naisista. Raskausdiabeteksen merkitys 
tyypin 2 diabeteksen riskitekijänä selveni entisestään 
hankkeen aikana. Perusterveydenhuollossa raskaus-
diabeteksen sairastaneiden raskauden jälkeistä dia-
betesriskin arviointia tehostettiin, lisättiin elintapa-
ohjausta, jälkiseurantaa ja rakennettiin hoitoketjuja 
(alueraportit). Pian hankkeen jälkeen julkaistiin Ras-
kausdiabeteksen Käypä hoito -suositus (Suomalainen 
lääkäriseura Duodecim ym. 2008).

Hankkeessa käytetty seulontamalli kohdistui pää-
asiassa terveyskeskusten asiakkaisiin, joiden tiedetään 
olevan keskimäärin sairaampia kuin palveluita käyt-
tämätön väestö. Työterveyshuollon palveluita käyttä-
vät ovat nuorempia ja heillä on vähemmän sairauksia. 
Raporttien mukaan messu- ja muista yleisötapahtu-

mista sekä internetissä täytetyn Riskitestin perus-
teella hankkeen korkean riskin kohorttiin seuloutui 
melko vähän henkilöitä (alueraportit).

Glukoosirasituskokeesta

Glukoosirasituskokeet lisääntyivät hankkeen kulues-
sa, kuten tavoitteena oli. Hankealueiden sairaanhoi-
topiireille tehtiin D2D:n toimijoiden taholta esitys 
glukoosirasituskokeen yhden tunnin mittauksesta 
luopumisesta silloin, kun kyseessä ei ole raskauden-
tilaan liittyvän glukoosiaineenvaihdunnan selvittely 
(Pölönen ym. 2008).  Kahden tunnin Dehko-glukoo-
sirasituskokeesta tuli eräissä laboratorioissa pysyvä 
tuote (esimerkiksi Pirkanmaan laboratoriokeskuk-
sessa ja Tampereen Lääkärikeskuksessa).

Sairaanhoitopiireissä alettiin glukoosirasitusko-
keita tehdä myös sepelvaltimotautia sairastaville si-
sätautien ja kardiologian yksiköissä (alueraportit).

Oireettoman diabeteksen diagnostiikka parani li-
sääntyneiden glukoosirasituskokeiden myötä. Tutki-
mus koettiin ongelmalliseksi mm. työterveyshuollos-
sa, jossa glukoosirasituskoe ei välttämättä kuulunut 
työnantajan kustantamaan työterveyshuoltoon. On-
gelmana nähtiin myös se, että glukoosirasituskokeen 
suorittaminen vei 2-3 tuntia tutkittavan työaikaa ja 
aiheutti työnantajalle vastaavan poissaolokustannuk-
sen. Asiasta käytiin keskustelua mm. työterveyshuol-
lon neuvottelukunnassa. Glukoosirasituskoetta ei ole 
mainittu erikseen ministeriön työterveyshuollolle 
annettavassa suosituksessa työnantajapuolen toivo-
muksesta. Työterveyshuolloin toimijoille tähden-
nettiin koulutuksissa, miksi glukoosirasituskokeen 
suorittaminen oli tärkeää.  Erityisesti toivottiin työ-
terveyshuollon painottavan työnantajalle diabeteksen 
ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn tärkeyttä.

Tampereen kaupungilla oli varsin toimiva työter-
veyshuollon ja omalääkäritoiminnan integraatiomalli, 
mutta hankkeen loppupuolella kaupunki perui sopi-
muksen, vaikka sen jatkamista perusteltiin erityisesti 
sillä, että se mahdollisti työterveyshuollon glukoosi-
rasituskokeet kaikissa yrityksissä ja oli sosioekonomi-
sesti tasa-arvoinen.

Elintapojen arvioinnista

D2D:n vaikuttavuuden arviointia varten kerättiin 
tietoja diabetesriskissä olevan henkilön elintavoista 
käyttäen esitietolomaketta, joka oli Kansanterveys-
laitoksen FINRISKI-lomakkeesta muotoiltu 65 ky-
symystä sisältävä lomake (liite 4). Riskihenkilö täytti 
itse lomakkeen, joka käytiin työohjeiden mukaan 
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yhdessä läpi terveystarkastuksen suorittajan kanssa. 
Lomake osoittautui sitä hyödyntäneiden mukaan 
erinomaiseksi, joskin työlääksi apuvälineeksi elinta-
pojen ja riskien kartoittamisessa. Vaikka lomake si-
sälsi yhteensä 65 kysymystä, se helpotti riskinarviota 
käytännössä. Lomakkeen avulla oli helpompi suun-
nitella tarvittavia interventioita. 

Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan lomake oli 
käyttökelpoinen elämäntapojen mittaamisessa, arvi-
oinnissa, interventioiden suunnittelussa ja seurannas-
sa, mutta sitä tuli jatkossa muokata päteväksi, koh-
tuullisen lyhyeksi ja aiempaa kenttäkelpoisemmaksi. 
Tavoitteena oli, että lomakkeesta olisi kehitetty lyhen-
netty versio jo Dehkon 2D -hankkeen tai jatkohank-
keen aikana. Lomakkeesta on jatkohankkeen lopulla 
kehitetty Terveysvalintojen kartoituslomake Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirissä (Lehmusaho ym. 2008). 

Projektisuunnitelmassa ehdotettiin, että Riskites-
tissä 7–14 saaneet henkilöt ohjattaisiin terveyskeskus-
avustajan vastaanotolle ilman kiirettä (1–3 kk) seuraa-
vassa sopivassa tilaisuudessa tietojen kirjaamiseksi tie-
donkeruujärjestelmään. Vastaanottoon käytettäväksi
ajaksi suositeltiin 30–60 minuuttia. Mikäli avustaja 
keräsi ja kirjasi kaikki tiedonkeruussa tarvittavat asi-
at, työhön arvioitiin kuluvan näin paljon aikaa. Tätä 
pidettiin perusterveydenhuollossa varsin suurena pa-
nostuksena. Esimerkiksi Jyväskylän kaikkien 32 000 
asukkaan seulonnassa arviolta 18 300 henkeä olisi 
saanut Riskitestissä 7–14 pistettä. Mikäli tästä jou-
kosta olisi tavoitettu hankkeen viiden vuoden kulu-
essa 60 %, olisi terveydenhuollon vastaanotoille jou-
duttu suuntaamaan 2 200 tiedonkeruukäyntiä, mikä 
olisi vastannut yhden terveydenhoitajan työpanosta 
terveydenhuollon muutenkin puutteellisessa resurs-
sitilanteessa (henkilökohtainen tiedonanto Liisa Ro-
mo lokakuussa 2003).

Kokonaisriskin arvioinnista

Suurentuneessa diabetesriskissä olevalta henkilöl-
tä on tärkeä arvioida sydän- ja verisuonisairauksien 
kokonaisvaara kartoittamalla henkilön kaikki val-
timosairauksien vaaratekijät. D2D:ssä selvitettiin 
suuren riskin henkilöitä sydän- ja verisuonisairauk-
sien vaaratekijöitä paitsi esitietolomaketta käyttäen 
myös suorittamalla terveystarkastuksissa mittauksia 
(verenpaine, paino, vyötärönympärys) ja tekemällä 
lisätutkimuksia (veren rasva-arvot).

Veren rasva-arvojen määritysten lukumäärä li-
sääntyi kaikissa hankkeen sairaanhoitopiireissä (tau-
lukko 19 sivulla 69). Vaikka viimeisen kahdenkym-
menen vuoden aikana Suomessa on lipidisuositusten 

myötä ja lääkärien koulutuksissa kiinnitetty paljon 
huomioita veren rasva-arvojen mittauksiin ja hoito 
on tehostunut, D2D:n työohjeisiin sisällytetty veren 
rasva-arvojen mittaussuositus lisäsi eräillä alueilla li-
pidimittausten määrää 30–40 % (alueraportit). 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaan sisälty-
vä valtimosairauksien ehkäisy oli mukana toimeen-
panohankkeen alusta alkaen. D2D:n loppupuolella 
ja jatkohankkeessa tuotiin aikaisempaa selvemmin 
esiin, että tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä on kyse 
viime kädessä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäi-
systä. Projektisuunnitelmassa ei ehdotettu käytettä-
väksi valtimotaudin vaaraa arvioivia riskitaulukoita 
(SCORE ja Framingham riskilaskuri) valtimosai-
rauksien kokonaisriskin arvioinnissa korkean riskin 
henkilöillä. Tätä on pidettävä puutteena. Tiedossa ei 
ole, miten hoitopaikoissa arvioitiin sydän- ja verisuo-
nisairauksien kokonaisriskiä ja miten paljon arvioin-
nissa käytettiin vaarataulukoita. Hoitajien suoritta-
missa D2D-terveystarkastuksissa nämä tuskin olivat 
käytössä, koska riskilaskureita on suositeltu lääkärien 
työvälineeksi (Pyörälä ym. 1994, Conroy ym. 2003, 
Hall ym 2003, De Backer ym. 2004).  Vaarataulukoita 
käytettiin D2D:n kokemuksia ja käytäntöjä hyödyn-
täneessä eurooppalaisessa DE-PLAN-hankkeessa. 

Hankkeeseen seulotut korkean riskin henkilöt 
olivat ylipainoisia ja keskivartalolihavia. Useimmilla 
oli metabolinen oireyhtymä, sydän- ja verisuonisaira-
uksien riskitekijöitä ja glukoosihäiriöt olivat edenneet 
pitkälle. Vain kolmasosalla miehistä ja puolella naisis-
ta oli lähtötilanteessa otetussa glukoosirasituskokees-
sa enää normaali sokeriaineenvaihdunta.  Suuri osa 
sai melko lyhyen seuranta-ajan kuluessa diabeteksen. 
Sydän- ja verisuonisairauksien riski oli lähtötilan-
teessa koholla sekä SCORE:lla että Framinghamin 
riskilaskurilla mitattuna (taulukko 18 sivulla 68).

Interventioista

Projektisuunnitelman mukaan kaikki seulonnassa 
löytyneet korkean riskin henkilöt tuli ohjata inter-
ventioon. Interventioiden sisältöä ei määritelty, jos-
kin toiveena oli, että suurin osa sairastumisvaarassa 
olevista saisi DPS-tutkimuksessa käytetyn kaltaisen 
ryhmämuotoisen intervention niin tehokkaasti kuin 
se terveydenhuollon resurssein oli mahdollista. Joka 
toisen seulotun odotettiin saavan intervention käy-
tännössä.

Periaatteessa jokaiselle seulotulle tehtiin interven-
tio. Riskitestilomakkeen täyttäminen on jo sellaisenaan 
katsottava mini-interventioksi. Mini-intervention vai-
kuttavuus on osoitettu aikaisemmin tupakasta vierot-
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tamisen ja alkoholinkäytön lopettamisen kohdalla.  
Jos Riskitestissä saatuun suurentuneeseen pistemää-
rään liittyi Mikä nyt neuvoksi -oppaan läpikäyminen 
tai tarkemman elintapaohjauksen antaminen tervey-
denhoitajan toimesta, kuten esimerkiksi Riskitestissä 
7–14 pistettä saaneille eräissä toimipaikoissa annet-
tiin, oli kyseessä jo intensiivisempi interventio.

Valtaosa seulontapositiivisista henkilöistä valit-
si kuitenkin interventiomuodokseen yksilöllisesti 
toteutettavan intervention, miehet naisia useam-
min. Kymmenesosa miehistä ja hieman pienempi 
osa naisista kieltäytyi kokonaan interventiosta siitä 
huolimatta, että diabetesriski oli todettu suureksi. 
Vaikka projektisuunnitelmassa painotettiin verkos-
toitumisen tärkeyttä ja haluttiin terveydenhuollon 
niukat resurssit tietäen ohjata riskissä olevia ryh-
miin terveydenhuollossa ja myös sen ulkopuolella, 
ryhmien käyttö jäi oletettua vähäisemmäksi. On 
mahdollista, että ryhmämuotoisia interventioita 
tehtiin useammin kuin hankkeen tiedonkeruusta 
ilmenee, koska raporttien mukaan tiedonkeruu-
lomakkeita ei täytetty terveydenhuollon kaikissa 
ryhmäinterventioissa tiedonkeruun hankaluuden 
takia, eikä lainkaan terveydenhuollon ulkopuolella 
(alueraportit).

Ryhmäohjauksen käytännön mahdollisuuksia 
epäiltiin jo hankkeen alussa. Tiedettiin ennestään, 
että varsinkaan keski-ikäiset miehet eivät mielellään 
”ryhmäydy” ilman todella tehokasta markkinoin-
tia.  Kaikissa terveydenhuollon toimipaikoissa ei ollut 
ryhmätapaamisiin sopivia tiloja.  Osa ryhmistä oli-
si pitänyt järjestää työajan ulkopuolella, jotta työssä 
käyvät olisi saatu mukaan. Tällöin taas ongelmaksi 
olisi tullut, miten ryhmien vetäjät olisi saatu työhön 
varsinaisen työajan ulkopuolella. Myös ryhmätilojen 
turvajärjestelyt vaativat erityistoimia virka-ajan ulko-
puolella. Pienemmillä paikkakunnilla ei ollut julkista 
liikennettä sopiviin aikoihin. Monilta hoitajilta puut-
tui ryhmäohjaustaitoja.

Ilmeisesti terveysneuvonnan antaminen painon-
hallintaryhmissä on vielä niin uusi toimintakäytäntö, 
että sen istuttaminen terveydenhuollon perinteisiin 
toimintoihin ottaa oman aikansa.  Lihavuuden tor-
junnassa ei ole todettu eroa tuloksissa riippuen sii-
tä, annetaanko ohjausta yksilöllisesti vai ryhmässä, 
mutta niukkojen resurssien vallitessa ryhmämuotoi-
nen toiminta on edullisempaa. D2D:n korkean ris-
kin kohortin seurannassa yksilöllisesti tai ryhmissä 
annettujen interventioiden tulokset eivät eronneet 
(Pesonen ym. 2008). Hankkeen aikana perustettujen 
painonhallintaryhmien arvellaan jäävän toimintaan 
(Pesonen ym. 2008).

ITE -ryhmien eli maallikkovetoisten vertaistuki-
ryhmien käyttö oli lähes olematonta hankkeen inter-
ventiosuunnitelman perusteella arvioituna. ITE-ryh-
mää ei valinnut interventiomuodokseen käytännössä 
juuri kukaan muu kuin pieni joukko yli 65-vuotiaita 
naisia, vaikka hankkeen suunnitteluaikana näiltä itse-
ohjautuvilta terveydenhuollon ulkopuolisilta ryhmiltä 
odotettiin paljon. Ryhmien käytön ajateltiin tuovan 
lisäapua terveydenhuollon niukkoihin resursseihin. 
Teoreettisesti ajatellen ITE-ryhmät olivat lupaava 
mahdollisuus toteuttaa ryhmämuotoisia interven-
tioita. Ryhmään osallistuja saisi ryhmän tuen, voisi 
vaihtaa kokemuksia, voisi tehdä paljon asioita yhdes-
sä ryhmän muiden jäsenten kanssa ja hänelle voisi 
syntyä yhteenkuuluvuuden tunne ryhmän kanssa. 
Tällöin terveydenhuollon ammattilaisia tarvittaisiin 
vain harvoin. Käytännössä riskihenkilöt eivät valin-
neet tätä interventiomuotoa. 

 Miesten osallistuminen hankkeessa toteutettuun 
diabeteksen ehkäisytoimintaan oli vähäisempää kuin 
naisten. Miesten huono osallistuminen diabeteksen 
ehkäisytutkimuksiin on tiedetty jo ennestään (Tuomi-
lehto ym. 2001, Knowler ym. 2002). Sairaanhoitopii-
reissä hankkeen puolivälissä aloitettu miehet mukaan 
-kampanjointi ei näkynyt osallistumisaktiivisuudessa, 
vaikka joitakin rohkaisevia toimintakäytäntöjä ja uu-
sia malleja alueilla kehitettiinkin (Pölönen ym. 2009). 
Työterveyshuollot rekrytoivat hankkeeseen enemmän 
miehiä kuin terveyskeskukset (alueraportit).

Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena oli, 
että jokainen interventioon ohjattu korkean riskin 
henkilö kävisi lääkärin vastaanotolla, mutta käytän-
nössä tämä toteutui vain joka kolmannen henkilön 
kohdalla. Tämä saattaa selittyä sillä, että suurin osa 
riskihenkilöistä ilmoitti olevansa jo ennestään lääkä-
rin hoidossa, joten ylimääräistä hankkeeseen liittyvää 
käyntiä ei ehkä pidetty asiakkaan tai terveydenhuol-
lon taholta aiheellisena. 

Malleista ja hyvistä käytännöistä

Hankkeessa kehitettiin suuri määrä diabeteksen eh-
käisyn malleja ja uusia käytäntöjä, joista useimmat 
liittyivät väestöstrategiaan (liite 5 ja alueraportit). 
Parhaat mallit ovat toimijoiden omien arvioiden 
mukaan jäämässä pysyvään käyttöön (Pesonen ym. 
2008). Mallien vaikuttavuustiedot ovat toistaisek-
si vähäisiä. Malleja työstetään vastedes yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa, ja toimiviksi ja vaikuttaviksi 
osoittautuneita malleja levitetään käyttöön muualle 
Suomeen. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman 
ministeriryhmä on ehdottanut Valtimoterveyttä kai-
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kille -hankesuunnitelmalle vuosina 2009–2010 varo-
ja mm. Dehkon 2D -hankkeessa kehitettyjen mallien 
ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi.

Korkean riskin kohortin seurannasta

Korkean riskin kohortin seurannassa saatiin oikean-
suuntaisia, joskin vaatimattomia painon, vyötärön-
ympäryksen ja muiden riskitekijöiden muutoksia. 
Verenpaine- ja kolesteroliarvot olivat jo lähtötilan-
teessa keskimäärin kohtalaisen hyvällä tasolla. Vaik-
ka väestön kolesterolitaso on laskenut viime vuosiin 
saakka, paranivat korkean riskin kohortin lukemat 
edelleen seurannassa.

Korkean riskin kohortin henkilöille hieman yli 
vuoden kuluttua lähtötilanteesta toistetussa glukoosi-
rasituskokeessa todettiin, että normaalin glukoosiai-
neenvaihdunnan osuus oli kasvanut sekä miehillä että 
naisilla. Kohonneen paastoglukoosin ja heikentyneen 
sokerisiedon osuudet olivat vähentyneet sekä miehil-
lä että naisilla samana seuranta-aikana.

Diabeteksen ilmaantuvuus oli suuri korkean riskin 
kohortissa jo lyhyenä seuranta-aikana mikä osoittaa, 
että glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt olivat eden-
neet jo pitkälle.

Varhaisen diagnoosin ja                     
hoidon strategiasta

Oireettoman diabeteksen diagnostiikkaan kiinnitet-
tiin hankkeessa erityishuomio korostamalla glukoo-
sirasituskokeen merkitystä.  Hankkeen vaikutukses-
ta glukoosirasituskokeiden määrä lisääntyi kaikilla 
hankealueilla. Glukoosirasituskokeiden määrä nousi 
myös yksityisessä työterveyshuollossa (Tamminen 
2008, Pölönen ym. 2009). D2D-väestötutkimuksessa 
vuonna 2004 dokumentoitiin oireettoman diabetek-
sen yleisyys, ja tietoisuus suuresta diagnosoimatto-
mien diabetespotilaiden määrästä levisi tehokkaasti 
mediassa.

Tavoitteena oli, että seulonnassa löytyneet uudet 
diabeetikot ohjattaisiin hoitoon normaaliin tervey-
denhuoltoon. Hoidon toteutumista ja laatua suunni-
teltiin kartoitettavan myöhemmissä poikkileikkaus-
analyyseissä. Toistaiseksi ei ole käytettävissä tietoja 
siitä, miten ohjaus käytännössä toteutui.

Hanke vaikutti myös diabetesta sairastavien hoi-
toon. Potilaiden neuvonta strukturoitui ja hoitajat 
kokivat työnsä helpottuvan. Toimijat saivat runsaasti 
diabeteskoulutusta hankkeen aikana. Diabeteksen 
Käypä hoito -suositus ilmestyi hankkeen viimeisenä 

varsinaisena toimintavuotena (Suomalainen lääkäri-
seura Duodecim ym. 2007). Suosituksessa painotet-
tiin aktiivista hoidon aloittamista heti diagnoosin jäl-
keen. On odotettavissa, että lisääntynyt diagnostiikka, 
tietoisuuden lisääntyminen ja aktiivisempi hoito-ote 
ovat parantaneet tyypin 2 diabeteksen hoidon laatua, 
mutta tästä ei ole toistaiseksi saatavissa tietoja.

Väestöstrategiasta 

Vaikka D2D keskittyi korkean riskin ja varhaisen 
diagnoosin ja hoidon strategioihin, se tuki väestö-
strategiaa lisäämällä väestön tietoisuutta tyypin 2 
diabeteksesta. Tietoisuuden lisäämistä pidetään vä-
estöstrategian ensimmäisenä tavoitteena (Report of 
WHO Consultation 2000). Erityisen merkittävä oli 
vuonna 2006 Suomen Lääkärilehdessä julkaistu al-
kuperäisartikkeli D2D-väestötutkimuksen tuloksista, 
jotka osoittivat oireettoman diabeteksen ja muiden 
sokerihäiriöiden yleisyyden keski-ikäisessä väestössä 
(Peltonen ym. 2006).

Riskitestin laajamittainen käyttö edisti väestöst-
rategiaa, koska testi sellaisenaan ja erityisesti yhdessä 
Mikä nyt neuvoksi -opaskirjasen kanssa oli jo sinänsä 
paitsi mini-interventio myös viestinnän ja opetuksen 
väline (taulukko 10 sivulla 40). Riskitestin käytön 
yleistyminen lisäsi tietoisuutta tyypin 2 diabeteksesta 
ja sen vaaratekijöistä väestötasolla.

Veren glukoosipitoisuuden tutkiminen lisääntyi 
kaikkialla Suomessa hankkeen aikana. Glukoosi-
mittauksissa viimeisen vuoden kuluessa käyneiden 
osuudessa ei todettu eroja D2D-alueiden ja muun 
Suomen välillä vuoden 2007 väestötutkimuksissa, 
vaikka diabeteksen ehkäisyyn panostettiin erityisesti 
hankealueilla (kuva 31 sivulla 80). 

Tietoisuutta levittivät hankkeen viestinnän lisäksi 
myös messukiertueet, joihin osallistui Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä 15 000 henkeä ja Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirissä 5 000 henkeä. Raha-auto-
maattiyhdistyksen kesän 2008 juhlakiertueelle osal-
listui arviolta 30 000 kävijää, joista 5-10 % tutustui 
myös Diabetesliiton tyypin 2 diabeteksen ehkäisy-
materiaaliin. Hanke vaikutti Lihavuuden konsen-
suskokouksen järjestämiseen ja erilaisiin hankkeen 
aikana toimeenpantuihin terveyttä edistäviin media-
kampanjoihin. 

Projektin aikana hankealueiden toimijat alkoivat 
kehitellä oma-aloitteisesti myös erilaisia väestöstra-
tegiaan kuuluvia toimintamuotoja. Dehko-päivillä 
vuonna 2006 suurin osa Dehko-palkintoa silloin 
tavoittelevista malleista liittyi väestöstrategiaan, sa-
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moin Dehkon toimijasymposiumissa 2007 (Suomen 
Diabetesliitto 2007 ja liite 5). Johtoryhmä korosti 
hankkeen puolivälissä, että Dehkon 2D -hanke on 
korkean riskin strategiaan painottuva pilottiprojekti 
ja väestöstrategia on sivuosassa vaikkakin hankkees-
sa mukana. Väestöstrategiaa toteuttivat ensisijaises-
ti muut toimijat, kuten Diabetesliiton strateginen 
kumppani Sydänliitto. Hankkeen lopulla ymmär-
rettiin kuitenkin yhä selvemmin, etteivät terveyden-
huollon toimenpiteet yksin tule riittämään diabe-
tesepidemian hillintään, vaan tarvitaan väestötason 
toimia. Näiden asema korostui jatkohankkeessa.

Hankkeessa tavoitettiin vain osa kohdealueiden 
väestön korkean riskin henkilöistä. Diabeteksen suu-
ret esiintyvyysluvut huomioiden suurin osa riskihen-
kilöistä jäi edelleen hankkeen aktiivisten diabeteksen 
ehkäisytoimien ulkopuolelle. Jatkossa tämän väestö-
osan tavoittamiseen tarvitaan vaikuttavia väestöstra-
tegisia toimia.

Hankkeen muista tuloksista

Hanke herätti suurta kansainvälistä kiinnostusta, 
koska kyseessä oli maailman ensimmäinen kokonais-
valtainen tämän kokoluokan hanke tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyssä. Suomen kansallinen diabetesoh-
jelma Dehko (itse pääohjelma, tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelma ja sen toimeenpanohanke FIN-
D2D) oli ohjelmakokonaisuus, josta haluttiin ottaa 
oppia muuallakin. Myös WHO:n lihavuudentorjun-
tapalkinnon voittaminen osoitti Suomen kansallisen 
diabetesohjelman ansiot. Hanke oli eräs tärkeä syy 
viidennen diabeteksen ehkäisyn maailmankokouksen 
saamiseen Helsinkiin. Eurooppalainen DE-PLAN-
projekti ja sen jälkeen alkanut IMAGE-projekti 
ovat suora kansainvälinen jatkumo Dehkon 2D 
-hankkeelle, eikä niitä olisi aloitettu ilman Suomen 
hanketta tällä aikataululla. FIN-D2D:ssa luodun 
verkoston välityksellä hankkeen kokemuksia hyö-
dynnetään monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa 
kuten Kanadassa, Australiassa ja Brasiliassa. Kaikki 
tämä on tapahtunut tilanteessa, jossa hankkeessa ke-
rätyt aineistot ovat vielä suurelta osin analysoimatta 
ja julkaisematta.  Tulosten julkaiseminen tieteellisis-
sä lehdissä vuosina 2009–2010 todennäköisesti vielä 
lisää kiinnostusta Suomen Dehkon 2D -hanketta 
kohtaan. Voidaan sanoa, että hanke lisäsi myönteistä 
Suomi-kuvaa. Dehkosta ja D2D:sta on jo nyt tullut 
eräänlainen brändi Euroopassa.

Vaikuttavuuden arvioinnista

Hankkeessa tarjottu interventio pohjautui kliinisten 
interventiotutkimusten malleihin, joilla diabeteksen 
ilmaantuvuus väheni huomattavasti pienten, pysyvien 
elämäntapamuutosten avulla. Koska terveydenhuol-
lon resurssit ovat rajalliset, oli tutkimuksissa toimi-
viksi todettujen mallien jalkauttaminen sellaisenaan 
perusterveydenhuollon toimintaan haasteellista. 
Usein jouduttiin toimintatavoissa tekemään komp-
romisseja, joiden merkitystä vaikuttavuuteen ei usein 
tiedetä. Implementointihankkeiden vaikuttavuuden 
ja toteutettavuuden huolellinen arviointi on siksi en-
sisijaisen tärkeää, jotta toimivimmat mallit voidaan 
tunnistaa ja ottaa laajempaan käyttöön.

D2D oli laaja ja monitavoitteinen hanke. Näin 
ollen myös hankkeen vaikuttavuuden arviointitutki-
muksesta tuli laaja, moniulotteinen ja erilaisia tietoai-
neistoja vaativa. Vaikka resurssien hankkiminen näin 
laajaan tutkimukseen oli vaikeaa, mikä usein merkit-
tävästi hidasti itse arviointityön tekemistä, voidaan 
nyt todeta että arvioinnin päätavoitteiden saavut-
tamiseksi tarvittavat tiedot onnistuttiin keräämään 
hankkeen aikana. Koska kyseessä oli terveydenedis-
tämishanke eikä tieteellinen tutkimus, jouduttiin ar-
viointiin varattujen resurssien niukkuudesta johtuen 
tekemään useita valintoja kerättävien tietojen osalta 
ja osin tyytymään terveydenhuollon järjestelmistä 
sellaisenaan saataviin tietoihin. Näin ollen tieteel-
listen tutkimusten laatuvaatimuksia, esimerkiksi ke-
rättävien tietojen osalta, ei hankkeessa kaikilta osin 
pystytty noudattamaan. 

Implementointihankkeiden arvioimisen kannalta 
olisi kuitenkin tulevaisuudessa ensisijaisen tärkeää, 
että terveydenhuollon tietojärjestelmistä voitaisiin 
nopeasti kerätä hankkeiden arvioinnin mahdollista-
via, yhdenmukaisia tietoja eri alueiden toimipaikois-
ta. Dehkon 2D -hankkeen arviointitutkimuksessa 
suhteettoman paljon työtä aiheutti juuri tietojen 
keräämisen järjestäminen. Toisaalta Suomessa on 
valtakunnallisten rekistereiden ja muiden terveyden-
seurantajärjestelmien ansiosta lähes ainutlaatuiset 
mahdollisuudet tehdä käytännön interventioiden 
vaikuttavuuden arviointitutkimusta. 

Vaikka D2D arviointitutkimus oli monipuolinen, 
ei kaikkia hankkeen toimien vaikutuksia pystytä ar-
vioimaan. Seulontajärjestelmä oli interventioiden pa-
riin hakeutuneiden henkilöiden lukumäärästä päätel-
len erittäin hyvin toimiva. Järjestelmän rakenteesta 
johtuen ei kuitenkaan ole mahdollista saada tarkkaa 
tietoa siitä, kuinka suureen osaan väestöstä seulonta 
lopulta kohdistui. Lisäksi tästä johtuen hankkeessa 
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ei ole mahdollista arvioida, kuinka suuri osa seulon-
nassa löydetyistä korkean riskin henkilöistä lopulta 
hakeutui perus- tai työterveyshuoltoon interventioi-
den pariin; hankkeessa rekisteröitiin vain ne henkilöt, 
jotka lopulta osallistuivat tarjottuihin interventioihin. 
Väestön terveyden edistämisen näkökulmasta tämä 
tieto olisi kuitenkin ensisijaisen tärkeä, sillä vaikka 
perusterveydenhuollossa toteutettava elintapaohjaus 
olisikin tehokasta ja vaikuttavaa, ei näistä toimista 
voida odottaa kansanterveydellisesti merkittäviä tu-
loksia, jos huomattavaa osaa kohdeväestöstä ei tavoi-
teta.

Dehkon 2D -hankkeelle asetettujen monipuolis-
ten tavoitteiden takia myös hankkeen arviointitutki-
muksesta tuli laaja ja ajoittain vaikeasti hallittava ko-
konaisuus. Vaihtoehtoinen malli käytännön jalkaut-
tamistyölle olisi esimerkiksi se, että terveydenhuol-
lon toimijoille tarjottaisiin erilaisia, jo pidemmälle 
jalostettuja toimintamalleja. Tarkasti määritettyjen 
mallien ja niihin liittyvien prosessien seuraaminen 
toimipaikoissa olisi helpompi toteuttaa ja näiden yh-
teys mahdollisesti saavutettaviin terveysvaikutuksiin 
olisi näin mahdollista selvittää yksityiskohtaisem-
min. Lisäksi D2D:n maantieteellinen laajuus asetti 
kohtuuttoman suuria haasteita arviointitutkimuksen 
toteuttamiselle. Esimerkiksi terveystarkastuksen si-
sältävien väestötutkimusten toteuttaminen saman-
aikaisesti näin laajoilla alueilla vaatii huomattavia 
resursseja niin suunnittelun kuin käytännön toteu-
tuksen osalta.

Organisaatiosta ja hankkeen 
toteuttamisesta

Hankkeen suunnittelu pääsi tosiasiassa käyntiin vasta 
syksyllä 2003, jolloin projektin ensimmäisen vuoden 
toiminta-aika oli jo lähes kulunut. Hankkeen arvi-
oinnin kannalta keskeinen tiedonkeruujärjestelmä 
oli valmiina vasta yli vuosi hankkeen aloittamises-
ta. Olisi ollut toivottavaa että valmiit suunnitelmat 
olisivat olleet käytettävissä jo ennen hankkeen var-
sinaista aloitusta. Tämä ei kuitenkaan suomalaisessa 
hankejärjestelmässä ollut mahdollista, varsinkin kun 
nyt tehtiin asioita, joita ei aikaisemmin ollut tehty 
tässä muodossa tai laajuudessa missään muualla. Vas-
ta pelisääntöjen oltua selvillä ja johtoryhmän alkaessa 
toimia, alkoi myös projektin toiminta käytännössä. 
Ratkaiseva ensimmäinen vuosi kuitenkin menetet-
tiin.

D2D:ssä neljä (myöhemmin viisi) erilaista sairaan-
hoitopiiriä, potilasjärjestönä tunnettu Diabetesliitto 

ja suomalaisten terveyttä edistävä ja tutkiva Kansan-
terveyslaitos yhdistivät voimansa ja tekivät keskenään 
sopimuksen yhteisistä pelisäännöistä. Kukin osapuoli 
sijoitti hankkeeseen omia varoja ja sai ulkopuolista 
rahoitusta. Varojen käytöstä sovittiin yhteisesti. 
Kansallisen terveyshankkeen rahoja ei voitu antaa 
suoraan terveyskeskuksille vaan sairaanhoitopiireil-
le, jotka keräsivät omarahoitusosuutensa maksuina 
kunnilta ja ohjasivat varat takaisin yhteisen projektin 
palveluina. Käytännön diabeteksen ehkäisytoiminta 
ei tapahtunut sairaaloissa, vaan perusterveydenhuol-
lon terveyskeskuksissa ja työterveysasemilla. 

Dehkon 2D -hankkeen organisaatio oli moni-
tasoinen. Se osoittautui pääosin varsin toimivaksi. 
Hankkeessa luotiin monen eri toimijan kesken Suo-
men oloissa poikkeuksellinen koalitio, jossa tehtiin 
uudenlaista yhteistyötä poikkeuksellisin rahoitusjär-
jestelyin. Yhteistyö eri toimintakulttuureita edustavi-
en organisaatioiden välillä oli ajoittain haasteellista. 
D2D:ssä oli jatkuvasti muuttuvassa vuorovaikutuk-
sessa kaksi täysin erilaista kulttuuria: julkisen hallin-
non virkamieskulttuuri ja projektikulttuuri. Prosessin 
omistajan hahmottaminen oli ajoittain vaikeaa.

 

Sairaanhoitopiireistä

Kaikki mukaan tulleet sairaanhoitopiirit sitoutuivat 
hankkeeseen ja järjestivät hankkeeseen tarvittavan 
omarahoitusosuuden. Eniten keskustelua hankkeen 
johtoryhmässä ja sairaanhoitopiirien alueellisissa 
työryhmissä herättivät vaikuttavuuden arviointiin 
tarvittavien määrärahojen saaminen vuoden 2004 
D2D-väestötutkimusta ja hankkeen sähköistä tie-
donkeruujärjestelmää varten.  Määrärahojen ohjaa-
minen näihin merkitsi pienempiä varoja hankkeen 
käytännön työhön, mitä eräät sairaanhoitopiirien 
jäsenkunnat vastustivat. 

Sairaanhoitopiirit hankkivat jäsenkunnilta hank-
keessa tarvittavan omarahoitusosuuden erityisvel-
voitemaksua käyttäen lukuun ottamatta Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiriä vuosina 2003–2004. PSHP:ssä tä-
mä johti erityisjärjestelyihin, jotka teettivät lisätyötä 
hankkeeseen osallistuville toimipaikoille, mutta toi-
saalta sitouttivat nämä mukaan hankkeeseen (Pölö-
nen ym. 2009).

 

Diabetesliitosta

Diabetesliitto oli ensin aloitteentekijä ja sitten 
hankkeen koordinaattori. Liitto sitoutui hankkee-
seen erittäin vahvasti vuosiksi 2003–2007, ja jo en-
nen hankkeen alkamista se oli sitoutunut kahdeksi 
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vuodeksi Dehkon ehkäisyohjelman valmisteluun 
sekä rahoituksen hankkimiseen D2D:n tuleville 
toimijoille.  Jatkohankkeelle ei ollut automaattises-
ti olemassa rahoitusta Raha-automaattiyhdistyk-
seltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä Terveyden 
edistämisen keskuksen kautta, mutta jatkohank-
keeseen ja raportointiin vuodelle 2008 anottiin ja 
saatiin määrärahat.  Diabetesliitto osallistuu myös 
D2D-seurantahankkeeseen vuosina 2009–2010. Tä-
mä on ollut suuri ponnistus yksittäiselle kansanter-
veysjärjestölle.

 Hankkeen loppuvaiheessa liitto alkoi luovuttaa 
varsinaista diabeteksen ehkäisytoiminnasta huolehti-
mista muille toimijoille, kuten sairaanhoitopiireille ja 
kunnille, joille sen katsottiin ensisijaisesti kuuluvan. 
Diabetesliitto sitoutui tuottamaan alaansa kuuluvaa 
koulutusmateriaalia ja hoitamaan viestintää. Ilman 
Dehko-ohjelmaa ja Diabetesliiton aktiivista toimin-
taa erityisesti vuosina 2002 ja 2003, tällaista hanketta 
ei olisi todennäköisesti käynnistetty hankkeen mui-
den osapuolten tai rahoittajien toimesta ainakaan täl-
lä aikataululla. Suomessa kansalaisjärjestöillä, esimer-
kiksi Diabetesliitolla ja sen strategisella kumppanilla 
Sydänliitolla, on ollut perinteisesti merkittävä rooli 
terveyden edistämisessä, kuten myös tämä hanke 
osoitti. 

Aluekoordinaattorit olivat Diabetesliiton työnte-
kijöitä, ja heidän esimiehensä toimi Diabetesliitos-
sa. Aluekoordinaattoreiden lähiesimiehet toimivat 
sairaanhoitopiireissä hankevastaavina. Järjestelyyn 
liittyi kahden johtajan ongelma. Dehkon 2D -hank-
keen suunnittelussa ja toteuttamisessa oli mukana 
mittava joukko sekä paikallisia toimijoita että valta-
kunnan tason diabetesosaajia ja muita asiantuntijoita. 
Useimmilla osallistujilla oli arkityönsä, joten heidän 
hankkeelle antamansa aika oli rajallinen. Hankkeessa 
kymmenet ihmiset tekivät oman toimen ohella pal-
katonta työtä. Monet eivät pystyneet käytännössä si-
toutumaan hankkeeseen niin paljon kuin oli toivot-
tavaa. Koordinaattorit eivät saaneet läheskään aina 
sitä tukea, jota he olisivat tarvinneet, vaan joutuivat 
ratkomaan ongelmiaan varsin yksin. Muun muassa 
tämän takia tarvittiin aluekoordinaattoreiden työn-
ohjausta.

Kansanterveyslaitoksesta

Kansanterveyslaitos sitoutui huolehtimaan hank-
keen vaikuttavuuden arvioinnista. Hankkeen suun-
nitteluvaiheessa sairaanhoitopiirien toimijat pitivät 
tärkeänä, että toimipaikoista kerättyjä tietoja analy-
soitaisiin säännöllisesti jo hankkeen kuluessa ja tie-

toja palautettaisiin toimipaikkoihin hyödynnettäviksi 
hankkeen ohjauksessa. Kansanterveyslaitos ei voinut 
niukoista resursseista ja hankkeen tiedonkeruujär-
jestelmästä johtuen antaa palautetta puolivuosittain 
vaan tämä rajoittui ajoittaisiin sairaanhoitopiirin ta-
solle analysoituihin kenttäraportteihin. Jälkikäteen 
voidaan todeta, että laajat väestötutkimukset vaativat 
suhteettoman paljon niukoista arviointiin varatuista 
resursseista. Toisaalta arvioinnin suunnitteluvaihees-
sa pidettiin tärkeänä, että hankkeen vaikuttavuuden 
arviointi tehdään samalla tapaa kaikilla alueilla. Pa-
lautteen puuttuminen heikensi toimijoiden motivaa-
tiota ja hidasti hankkeen tavoitteiden toteuttamista.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut prosessin omis-
taja tai tilaaja vaikka se rahoittikin hanketta merkit-
tävältä osin. D2D:n seurantaryhmä kokoontui minis-
teriössä, jossa seurattiin hankkeen etenemistä ja talo-
utta. Hankkeen toimijoilla oli yhteydet ministeriöön 
seurantatyöryhmän ja suorien kontaktien kautta. Yh-
teistyö ministeriön virkamiesten kanssa sujui yleisesti 
ottaen hyvin ja oli hyödyllistä. Toisaalta eräät minis-
teriön virkamiehet olivat varsinaisista diabeteksen 
ehkäisytoimista etäällä. Kansallisen terveyshankkeen 
ensimmäistä jakopäätöstä valmistelleiden ministe-
riön virkamiesten vakuuttaminen uuden hankkeen 
hyödyllisyydestä oli erittäin vaikeaa. Sama toistui 
parina seuraavanakin vuonna. Hanke oli katkolla 
vuosittain ja sen tarpeellisuus jouduttiin joka kerta 
perustelemaan, vaikka esimerkiksi sairaanhoitopiirit, 
Diabetesliitto ja sen päärahoittaja Raha-automaatti-
yhdistys olivat periaatteessa sitoutuneet hankkeeseen 
koko viiden vuoden ajaksi. Ministeriö odotti tulok-
sia hankkeen hyödyllisyydestä jo siinä vaiheessa kun 
organisaatio oli hädin tuskin saatu pystyyn. Vuonna 
2004 ministeriöstä tiukattiin määrärahojen hidasta 
kulumista tilanteessa, jossa hankkeen organisaatio ja 
tiedonkeruusuunnitelma olivat vasta valmistuneet ja 
käytännön ehkäisytoiminnan aloittaminen oli kiinni 
ainoastaan siitä, että lupa tietojen siirtoon odotti kä-
sittelemistään jo kuudetta kuukautta ministeriössä. 

Ensimmäinen ministeriön julkaisema arvio 
D2D:stä oli myönteinen laaditussa raportissa Kan-
sallisen terveyshankkeen rahoitusta saaneista hank-
keista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Raportin 
uutisointi maan suurimmassa päivälehdessä leimasi 
raportin tulokset negatiivisiksi jättäen mainitsemat-
ta, että raportissa annettiin esimerkkejä myös onnis-
tuneista hankkeista, kuten D2D. Uusin ministeriön 
raportti (Tuomola ym. 2008) kritisoi koko kansallista 
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terveyshanketta voimakkaasti mainiten nimeltä myös 
Dehkon viitaten tällä 2D -hankkeeseen, jonka tie-
donkeruu oli tuolloin vielä käynnissä.  

Toimintaympäristön muutoksista 

Dehkon 2D -hankkeen alkaessa ja sen aikana tervey-
denhuolto eli jatkuvassa muutoksessa. Koko maassa 
toteutettiin kuntaliitoksia. Kuntaliitosneuvottelujen 
lisäksi kuntien virkamiehiä ja terveydenhuollon toi-
mijoita työllistivät terveyskuntayhtymien tai terve-
yskeskusten ylläpitäjien ja yhteistoiminta-alueiden 
muutokset (Korpi-Hyövälti ym. 2008). Terveyden-
huollossa tapahtui jatkuvia henkilövaihdoksia. Osa 
lääkärinviroista, varsinkin syrjäseuduilla, oli koko-
naan täyttämättä lääkäripulan takia. Julkiselta sekto-
rilta poistui lääkärityövoimaa yksityiselle sektorille. 
Terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa hoidettiin 
yhä enemmän ostopalveluina lääkärien vuokrapalve-
luja välittävien yritysten toimesta. Työterveyshuolto 
eli voimakasta muutoksen aikaa yritysfuusioiden ta-
kia. Monista terveydenhuollon yksiköistä oli talou-
dellisen laman aikaisten säästöjen seurauksena lope-
tettu terveyden edistämiseen liittyvä toiminta. Uusi 
hoitotakuu-järjestelmä teki tuloaan, ja sen arveltiin 
johtavan sairaanhoidon priorisointiin sairauksien en-
naltaehkäisyn kustannuksella.

Kansallisen terveyshankkeen myötä Suomessa 
käynnistettiin lukuisia projekteja, joiden toiminta-
alueena oli yksi ja sama perusterveydenhuolto. Pro-
jektit kilpailivat keskenään käytettävissä olevista 
usein niukoista resursseista.  Osan terveydenhuollon 
toimijoista raportoitiin kokevan hankeväsymystä 
(alueraportit). Keväällä 2005 valtioneuvosto käynnis-
ti Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudis-
tamiseksi. Puitelaki tuli voimaan helmikuussa 2007.

Jatkuvat muutosvaiheet ja epävarmuustekijät vai-
keuttivat Dehkon 2D -hankkeen mukaisten uusien 
toimintakäytäntöjen kehittämistyötä ja leviämistä 
hankealueilla (Korpi-Hyövälti 2008).

Aikataulusta

Hankkeen tavoitteet olivat kunnianhimoiset, ja ai-
kataulu niiden saavuttamiseen tiukka.  Käytännössä 
projekti eteni paljon hitaammin kuin oli odotettu. 
Alussa jouduttiin tarpeettomasti kiirehtimään, mistä 
kärsittiin myöhemmin. Implementaatioprosessia ei 
voitu tässä ajassa ryhtyä toteuttamaan tieteellisten 
mallien mukaan, eikä pystytty huomioimaan kaikkia 
tarvittavia fasiliteetteja (implementaatiometodologi-
aa, laatukysymyksiä, interventioiden standardointia, 

toimijoiden koulutusta, käsikirjoja ja koulutusaineis-
toja). Tärkeintä oli päästä nopeasti liikkeelle. Pro-
jektin sisäistä laadunvalvontaa ei myöskään ehditty 
rakentaa.

Rahoituksesta

Hankkeen menot olivat kokonaisuudessaan lähes 8,4 
miljoona euroa, josta sosiaali- ja terveysministeriön 
osuus oli 3,5 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sijoitet-
tiin siis kokonaisuudessaan noin 1 euro vuodessa yhtä 
D2D-alueen henkilöä kohti.  

Terveystaloustieteellinen arvio hankkeen kustan-
nushyödyistä valmistuu myöhemmin. 

Viestinnästä

Hankkeen nimi ei välttämättä ollut paras mahdolli-
nen eikä helposti mieleen jäävä. Sen sijaan Dehko-
nimeä on käytetty paljon kansan suussa. Nimeksi 
valittu kirjainyhdistelmä D2D ei auennut helposti 
kuulijalle ilman lisäselitystä. Englanniksi nimen lau-
suminen on vaikeaa jopa äidinkielenään englantia 
puhuvalle. Kirjoitettaessa tekstiä D2D on lähellä tyy-
pin 2 diabeteksesta käytettyä lyhennettä T2D, minkä 
takia tieteellisten lehtien arvioijat eivät ole pitäneet 
sanan käytöstä käsikirjoituksissa.

Oman logon käyttäminen olisi saattanut olla 
myös D2D:ssa paikallaan. Esimerkiksi eurooppa-
lainen IMAGE-projekti suunnitteli ja otti käyttöön 
oman EU-vaikutteisen logon lähes ensimmäisenä 
toimenpiteenään (kuva 37 sivulla 113).

Hankkeen epäviralliseksi tunnukseksi muotoutu-
nutta ”Napaukko”-hahmoa useimmat hankkeen pii-
rissä pitivät hyvänä oivalluksena.  Toisaalta Terveyden 
edistämisen keskuksen arviointiverkosto piti Tuijota 
omaan napaasi–Onneksi 2 diabetes on ehkäistävissä 
-esitettä kokonaisuudessaan syyllistävänä. Se ei tuo-
nut arvioijien mielestä hyvää tunnelmaa, ja esitteen 
kuvia pidettiin turhina eivätkä ne tuoneet lisäarvoa.

Tiedonkeruujärjestelmästä

Tiedonkeruujärjestelmä oli D2D:n suurin ongelma. 
Hanketta käynnistettäessä, sen kuluessa ja hankkeen 
päättyessä ei ollut käytettävissä järjestelmää, johon 
hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin kannalta oleel-
liset tiedot olisi voitu tallentaa sähköisesti peruster-
veydenhuollossa ja josta ne olisi saatu helposti toimi-
joiden ja arvioijien käyttöön.

Tietoja ei ollut mahdollista kirjata tai poimia ter-
veydenhuollon sähköisistä potilastietojärjestelmistä. 
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Eräissä toimipaikoissa diabeteksen hoidossa käytössä 
ollutta ProWellness-diabetestietojärjestelmää ei voitu 
hyödyntää hankkeen alkuvaiheessa sellaisenaan eikä 
ollut varmuutta järjestelmän käyttöön saamisesta ko-
ko hankealueella. 

Alussa ehdotettiin nettipohjaista tietojen keräystä 
suoraan Kansanterveyslaitokselle. Tällöin tietoja olisi 
tuskin voitu kerätä niin laajalti kuin nyt tehtiin esi-
tietolomaketta käyttäen. Syksyllä 2003 ei ollut vielä 
täyttä varmuutta Kansanterveyslaitoksen mukaan 
tulosta hankkeeseen eikä laitoksen käytössä olleista 
resursseista. Haluttiin myös, että kyseessä olisi terve-
ydenhuollon kehittämisprojekti eikä tieteellinen tut-
kimus. Perusterveydenhuollon arkipäivän toimintaan 
ei nähty kuuluvan keskitetty tietojen lähettäminen ja 
hallinnointi Helsingissä.  Haluttiin, että kaikki dia-
beteksen ehkäisyssä tarvittavat tiedot olisivat koko 
ajan hoitopaikan käytettävissä. 

ProWellness päätettiin ottaa hankkeen tietojär-
jestelmäksi, ja kehittää siihen hankkeen aikana dia-
beteksen ehkäisyä palveleva osio. Hankkeessa pää-
dyttiin kaksoisjärjestelmään eli käytettiin sekä pa-
perimuotoisia tiedonkeruulomakkeita että sähköistä 
hoitotietojärjestelmää. ProWellness-järjestelmälle 
asetettiin paljon odotuksia. Käytettävyyden kannalta 
olennaisen tärkeitä toimivia liittymiä diabeteshoito-
tietojärjestelmän ja hoitopaikkojen perusjärjestelmien 
välillä ei lupauksista huolimatta hankkeen toiminta-
aikana saatu. Sähköinen tietojen tallennus oli hanka-
laa kaksoiskirjausta. Paperimuotoisten tiedonkeruu-
lomakkeiden täyttö oli hidasta, altis virheille ja oli 
kaksoiskirjausta pahimmillaan.  

Erillinen ProWellness -ehkäisyosio kehitettiin, ja 
se tuli tuotantokäyttöön kolmessa sairaanhoitopiiris-
sä. Näissäkin korkean riskin kohortin tiedot kerättiin 
silti pääosin optisilla lomakkeilla. Neljässä sairaan-
hoitopiirissä tehtiin lomakkeilta keskitetty tallennus 
ProWellness-järjestelmään. Sähköisen tietojärjes-
telmän edut tulivat esiin tiedonsiirron nopeutena ja 
siirretyn aineiston parempana laatuna. Eräät sairaan-
hoitopiirit pystyivät antamaan palautetta toimijoille 
jo hankkeen aikana perustuen suoraan ProWellness- 
järjestelmästä analysoituihin tietoihin.

Suomessa on jo vuosia kehitetty sähköistä ter-
veyskertomusjärjestelmää, jonka valmistuminen on 
viivästynyt. Mikäli hanketta ja sen tiedonkeruujärjes-
telmää suunniteltaisiin vasta nyt, ei käytettävissä olisi 
edelleenkään kaikkialla käyttökelpoista järjestelmää 
sairauksien ehkäisyssä tarvittavien tietojen struktu-
roituun kirjaamiseen. 

Hankkeen tulosten raportoinnista

Hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi kerättiin 
terveystietoja suuresta korkean riskin joukosta ja vä-
estötutkimuksiin osallistuneista. Tietojen analysointi 
on vasta aloitettu. Tässä raportissa voidaan julkaista 
vain ensituloksia korkean riskin kohortin lähtötilan-
teesta ja joitakin seurantatietoja. Hankkeen vaikut-
tavuuden arviointi jatkuu, ja sen tulokset mukaan 
luettuna terveystaloustieteellinen analyysi saadaan 
vasta myöhemmin.

Ehkäisyohjelman toimeenpanon 
mahdollisuuksista 

Ehkäisyohjelman korkean riskin ja varhaisen diag-
noosin ja hoidon strategiat ovat implementoitavissa 
terveydenhuollon arkipäivän toimintoihin, mut-
ta tämä vaatii terveyden edistämisen priorisointia 
ja panostusta resursseihin. Toimeenpano on hidas 
prosessi, jonka tulokset näkyvät vasta ajan myötä.  
Väestöstrategiassa tarvitaan monia muita toimijoita 
terveydenhuollon lisäksi.

Hankkeen tulosten pysyvyydestä

Lähitulevaisuus näyttää, tulevatko hankkeen vai-
kutukset näkymään käytännön työssä ja jäävätkö 
hankkeessa kehitetyt uudet mallit ja hyvät toimin-
takäytännöt elämään. Aina on olemassa vaara, että 
ne unohdetaan D2D:n päätyttyä, ellei hankkeen tu-
loksia raportoida aktiivisesti ja hyviä malleja ja toi-
mintakäytäntöjä oteta pysyvään käyttöön koko ter-
veydenhuollossa. 

Prevention aseman vahvistamisesta

Hanke nosti terveyden edistämisen asemaa tervey-
denhuollossa. Hankkeen viestinnässä painotettiin 
diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ennal-
taehkäisyä, ja viesti levisi tehokkaasti mediassa. Sai-
raanhoitopiireissä alettiin tehdä ennaltaehkäisytyötä 
käytännössä luomalla ennaltaehkäisyn hoitopolut ja 
käynnistämällä seulonta, diagnostiikka ja interventiot. 
Työterveyshuolto otti kansansairauksien ennaltaeh-
käisyn mukaan toimintaansa. Hankkeen aikana myös 
erikoissairaanhoito alkoi panostaa ennaltaehkäisyyn. 
Hankkeen jälkeen kaikki D2D:n sairaanhoitopiirit 
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ovat ottaneet terveyden edistämisen strategioihinsa, 
ovat suunnittelemassa pysyviä terveyden edistämisen 
rakenteita alueilleen ja varanneet tähän tarvittavan 
rahoituksen (ks. luku 20). Dehkon 2D -hankkeessa 
toteutettu diabeteksen ehkäisymalli levisi hankealu-
een ulkopuolelle muualle Suomeen, jossa on aloitettu 
samantyyppisiä projekteja.

Hanke vaikutti osaltaan Terveyden edistämisen 
politiikkaohjelmaan, jossa D2D:ta tullaan käyttä-
mään ohjelman käytännön esimerkkinä jatkossakin. 

Avaintoimijoiden arvioita   
hankkeen sujumisesta

Koordinaattoreiden henkilökohtaiset arviot hank-
keessa hyvin sujuneista asioista ja asioista, jotka oli-
sivat voineet mennä paremmin, on esitetty oheisessa 
taulukossa (taulukko 29).

TAULUKKO 29. Koordinaattorien arvioita
Koordinaattoreiden arvioita hankkeessa hyvin ja vähemmän hyvin sujuneista asioista.

Hyvin sujuneita asioita:

Viestintä• 
Diabetesepidemian suuruuden osoittaminen Suomessa• 
Seulonta • 
Oireettoman diabeteksen diagnostiikka (glukoosirasituskokeiden • 
lisääntyminen)
DPS -mallin toimivuuden osoittaminen myös käytännössä• 
Terveyden edistämisen nousu sairaanhoidon rinnalle• 
Väestön tietoisuuden lisääntyminen diabeteksen ehkäisystä• 
Suurhankkeen rahoittaminen ja toteuttaminen• 
Työterveyshuollon saaminen mukaan diabeteksen ehkäisyyn • 
Toimijat pystyivät keräämään suuren aineiston vaikuttavuuden analyy-• 
seja varten
Kansainvälinen kiinnostus• 

Asioita, jotka olisivat voineet mennä paremmin:

Tiedonhallinta• 
Palautteen saaminen toimijoille• 
Suunnitteluvaihe (lyhyt käytettävissä ollut aika ja kiireinen aikataulu)• 
Tiedot itse prosessin sujumisesta jäivät puutteellisiksi• 
Lääkärit jäivät taka-alalle• 
Työterveyshuollon tiedonkeruu • 
Julkaisuja toistaiseksi vähän• 

Valtakunnallinen koordinaattori 
Timo Saaristo, Diabetesliitto
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Aluekoordinaattori 
Kaija Korpela, KSSHP

Hyvin sujuneita asioita:

Riskitestin laaja käyttöönotto eri toimipaikoissa• 
Toimipaikkakohtaisten D2D korkean riskin asiakkaan hoitopolkujen laadinta • 
ja käyttöönotto 
Laaja yhteistyö kentän eri toimijoiden kanssa, työntekijöiden innostuneisuus• 
Lukuisat terveystapahtumat ja koulutustilaisuudet• 
Syöden solakaksi – hikoillen hoikaksi -terveysmessukiertue• 
Kymmenet hyvät, arjessa toimivat uudet mallit• 
Keski-Suomen oma materiaalituotanto, esim. laminaatit, lehtiset ja   • 
D2D-Koulu-CD
Keski-Suomen D2D-hanketyöntekijät ja D2D:n maakunnallinen tiimi• 
Vastuulääkärin ja ohjausryhmän työskentely• 
Aluekoordinaattori – projektityöntekijä-työparijärjestelmä• 
Maakunnallinen tiedotus ja näkyvyys• 
Väestön tietoisuuden nousu• 
Sokerirasitus- ja rasvakokeisiin pääsy hoitajan lähetteellä• 
Satojen uusien korkean riskin asiakkaiden tunnistaminen ja terveys-  • 
neuvonnan piiriin pääseminen
Satojen piilevien diabeetikoiden löytyminen• 

Asioita, jotka olisivat voineet mennä paremmin:

ProWellness• 
Tiedonkeruun toteuttaminen (ilman kaksoiskirjausta ja koko hankeajan • 
samalla formaatilla) 
Painonhallintaryhmien vetäjiksi koulutettujen mahdollisuudet vetää ryhmiä • 
(osassa toimipaikkoja)
Liikunta- ja ravitsemuskoordinaattoreiden työjärjestelyt (esim. jatkuvuus)• 
Hankkeessa mukana olleiden sairaanhoitopiirien yhteinen D2D-koulutusten • 
suunnittelu
Hankkeessa mukana olleiden sairaanhoitopiirien yhteinen D2D-materiaalien • 
suunnittelu ja tuotanto

Hyvin sujuneita asioita:

Seulonta lähti hyvin käyntiin• 
Ryhmäohjaus lisääntyi• 
Kehitettiin runsaasti hyviä käytäntöjä• 
Yhdyshenkilöt olivat innostuneita ja yhdyshenkilöverkosto toimi hyvin• 
Koulutus oli suunnitelmallista ja se onnistui hyvin• 
Hyvät, ammattitaitoiset hanketyöntekijät• 

Asioita, jotka olisivat voineet mennä paremmin:

Johdon tukea olisi tarvittu enemmän• 
Koordinaattoriryhmän yhteistyötä olisi voinut hyödyntää enemmän (suun-• 
nitella enemmän yhdessä ja vaihtaa hyviä ideoita ja käytäntöjä jo matkan 
varrella)
Tietojärjestelmien integraatio ei onnistunut, kaksoiskirjaamisen takia tie-• 
donkeruu jäi puutteelliseksi
Liian vähän aikaa isoihin muutoksiin• 

Aluekoordinaattori 
Karita Pesonen, PPSHP
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Hyvin sujuneita asioita:

Verkostoituminen niin paikallisesti, sairaanhoitopiirissä kuin valta-  • 
kunnallisesti D2D-sairaanhoitopiirien kesken, mukaan lukien Diabetes- 
liiton hanketta koordinoiva rooli 
Valtakunnallinen tiedottaminen ja yleisen tietoisuuden lisääntyminen  • 
tyypin 2 diabeteksen riskitekijöistä ja niihin vaikuttamismahdollisuuksista
Diabetesliiton tukimateriaalit hankkeelle• 
Hanketoimijoiden välinen yhteistyö ja innostuneisuus                                                                                                           • 
Asiaan sitoutuneet vastuuhenkilöt ja hanketyöntekijät eri sairaanhoito- • 
piireissä 
Seulonnan toteutuminen ja diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen luominen • 
ja käyttöönotto                                                                      
D2D-tiedonkeruun toteutus; onnistuttiin keräämään korkean riskin aineis-• 
ton tiedot kutakuinkin yhtenäisesti, vaikka käytettiin rinnakkain  paperisia 
lomakkeita ja sähköistä järjestelmää, mutta nämä keskenään riittävän 
yhdenmukaiset – Pohjois-Savossa toimipaikat saivat itse päättää tiedon- 
keruutavan, ja se edisti toimipaikkojen tiedonkeruuseen osallistumista            
Sairaanhoitopiiri- ja paikallishankekohtainen toimintavapaus tietyissä • 
raameissa toi hanketoimintaan mielekkyyttä

 Asioita, jotka olisivat voineet mennä paremmin:

Eri tahojen ja työryhmien sitouttamiseen ja hankeasioiden yhteissuunnitte-• 
luun olisi Pohjois-Savoon tarvittu enemmän aikaa.
Hanketyöntekijät ja toimipaikkojen yhdyshenkilöt olisivat hyötyneet   • 
lyhyestä projektityöhön ja tähän projektiin valmentavasta koulutuksesta. 
Yhtenäisiä koulutuskierroksia kaikilla D2D-hankealueilla (aihesisällöt)  • 
olisi yhteisesti voitu enemmän suunnitella ja toteuttaa 
D2D-tiedonkeruun palautetieto kentälle jäi vähäiseksi, toimintaa ohjaa- • 
vassa mielessä sitä olisi tarvittu enemmän
ProWellnessistä oli hyötyä tiedonkeruun seurannassa ja ohjauksessa • 
Pohjois-Savossa.
Hankkeen arviointia ei ensimmäisinä hankevuosina Pohjois-Savossa   • 
suunniteltu, vaan luotettiin siihen, että KTL:n prosessikyselyistä saadaan 
myös sairaanhoitopiiriin analysoitua tietoa                                                                                          
Raportointivaiheessa oli huomattavia eroja mm. hanketyöntekijäresurs-• 
seissa eri sairaanhoitopiireissä. Raportoitiin olisin toivonut enemmän 
yhteistyötä eri hanketoimijoiden kesken

Hyvin sujuneita asioita:

Paikallisten kehittämishankkeiden avulla hanketyö on integroitu perus-• 
työhön, joten terveyskeskuksiin ja työterveyshuoltoon on luotu tyypin 2 
ehkäisyn ja samalla terveyden edistämisen toimintamalli ja rakenteita 
D2D-työn pohjalta ja Yleislääketieteen vastuualueen tuella on laadittu • 
seutukunnallinen  tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketju
Järjestelmällisen ja kohdennetun koulutuksen sekä asiantuntija-avun tur-• 
vin terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen sekä elintapaohjauksen 
osaaminen on vahvistunut
Hankkeen aikana on kehitetty kymmeniä uusia toimintamalleja riskihenki-• 
löiden tavoittamiseksi sekä ohjauksen ja tuen järjestämiseksi
Perusterveydenhuollon lisäksi yhteistyöhön on saatu mukaan erikois-• 
sairaanhoito, kansanterveys- ja liikuntajärjestöt sekä merkittävä joukko 
yksityissektorin toimijoita

Aluekoordinaattori Mervi 
Lehmusaho

Aluekoordinaattori    
Auli Pölönen   
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 Asioita, jotka olisivat voineet mennä paremmin:

Kunta-, organisaatio-, ja tietojärjestelmäuudistukset sekä työterveyspalve-• 
luyritysten fuusiot haittasivat merkittävästi hankkeen toteutusta
Perusterveydenhuollon työntekijöiden vaihtuminen ja lääkäripalvelujen • 
ostaminen yksityisiltä yrityksiltä vaikeuttivat pitkäjänteisen ehkäisevän 
työn toteuttamista
Kuntapäättäjiä, lääkärikuntaa ja muita kuin kunnan sosiaali- ja terveyden-• 
huollon toimijoita saatiin hankeyhteistyöhön odotettua vähemmän   
Hankkeen rahoituspäätösten vaiheittaisuuden, aikataulujen ja moniportai-• 
sen päätöksentekojärjestelmän vuoksi monivuotisen työn suunnitteluun  
tai henkilöstön rekrytointiin ei ollut mahdollisuuksia 
Tiedonkeruutiedon luvatun palautteen saamatta jääminen aiheutti tiedon-• 
keruusta ja jopa hankkeesta irtisanoutumista. Ohjausta tehneet työnteki-
jät jäivät vaille tietoa työnsä vaikuttavuudesta. Tietoa olisi tarvittu myös 
toiminnan arviointiin ja prosessin ohjaukseen 

Hyvin sujuneita asioita:

Korkean riskin henkilöiden seulonta käynnistyi sekä terveyskeskuksissa • 
että työterveyshuollossa 
Hanke tuotti kentän hoitajatoimijoille ja terveyskeskusten lääkäreille  • 
tietoa korkean riskin henkilöiden suuresta määrästä 
Terveydenhuoltohenkilöstön elämäntapaohjauksen osaaminen vahvistui • 
Ryhmämuotoinen ohjaus käynnistyi terveydenhuollossa ja ainakin sen • 
lisääntyvä tarve viritettiin
Terveydenhuoltoon tukea muilta toimialoilta: verkostoitumista tapahtui • 
myös terveydenhuollon ulkopuolelle (kunnan muut toimialat, kuten koulu 
ja päivähoito, liikuntatoimi, kolmas sektori, oppilaitokset jne.) 

Asioita, jotka olisivat voineet mennä paremmin:

Valtakunnallisesti asetetut hankkeen tavoitteet olivat toteutuakseen • 
laajat ja vaativat, kun ottaa huomioon hankkeen pituuden, rahoituksen 
sekä mm. kolme strategiaa 
Keskitettyä valtakunnallista hankejärjestelmää olisi voitu hyödyntää tehok-• 
kaamminkin (mm. koulutukset, aineisto) 
Kunta- ja terveysyhtymämuutokset veivät toimijoiden huomiota ja työaikaa• 
Ennaltaehkäisevään työhön oli ja on edelleen varattu terveydenhuollossa • 
hyvin niukasti resursseja.
Yhteiset ja järjestelmälliset palaute- ja kehittämisfoorumit olivat kunnissa • 
vähäiset. Niihin olisi ollut luontevaa osallistua D2D -asialla.
Tietojärjestelmiin liittyvät valtakunnalliset odotukset, kehittämisajatukset • 
ja niistä kentälle saatavaksi odotettu ”noste” eivät toteutuneet

Aluekoordinaattori Arja Hyytiä
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Riskien hallinta 

Projektisuunnitelmassa kuvattiin 13 mahdollista 
toimeenpanohankkeen riskiä ja miten niihin tulisi 
varautua (Suomen Diabetesliitto 2004). Projektin 
kuluessa 12 riskiä aktualisoi tavalla tai toisella.

Riski 1. Alueen terveyskeskukset, 
työterveysasemat ja niiden henkilöstö ei 
sitoudu hankkeeseen 

Riskin toteutuminen: 

Kaikki terveyskeskukset ja työterveysasemat eivät 
lähteneet mukaan tai niiden osallistumisaktiviteetti 
vaihteli. Lääkäreiden sitoutuminen hankkeeseen oli 
vähäisempää kuin hoitajien.

Riskin hallinta:

Yhteistyö ja kumppanuus toimivat projektin osapuol-
ten välillä hyvin. Vaikka hankkeen päätavoitteet olivat 
yhteiset, annettiin sairaanhoitopiireille ja toimipai-
koille suuria vapausasteita toteuttaa hanketta paikal-
listen olosuhteiden mukaan. Riittävän perusteellis-
ta hankkeen ennakkosuunnittelua ei ehditty tehdä 
projektin alkuvaiheen kiireen takia. Monia asioista 
jouduttiin improvisoimaan myöhemmin kiireisellä 
aikataululla. Viestintä toteutui hyvin muun muassa 
Dehko&D2D News- ja Tiarootus-lehtien, Diabe-
tesliiton viestinnän sekä aluekoordinaattoreiden ja 
hanketyöntekijöiden välityksellä. Eräs keskeisempiä 
ongelmia oli suunnitellun säännöllisen palautteen 
puute tiedonkeruujärjestelmän heikkouksien ja tästä 
johtuvien analyysiviiveiden takia. Puuttuva palaute 
oman työn tuloksista ei ohjannut toimintaa kentällä. 
Terveydenhuollon henkilökunnan jatkuva vaihtumi-
nen vähensi toimijoiden sitoutumista hankkeeseen ja 
aiheutti jatkuvaa koulutustarvetta. 

Riski 2. Hankkeen läpiviemiseen tarvittavat 
tiedot ja taidot puuttuvat

Riskin toteutuminen:

Osalta hankkeen toimijoilta jäi puuttumaan tarvitta-
via tietoja ja taitoja. Lääkärit osallistuivat koulutuk-
seen vähemmän kun hoitajat.

Riskin hallinta:

Vaikka toimijoiden ilmoittamat koulutustarpeet oli-
vat suuret, ei riittävää käynnistysvaiheen koulutusta 
pystytty toteuttamaan kiireisen aikataulun ja niukko-
jen voimavarojen takia. Toimijoiden koulutus viivästyi 
projektisuunnitelman valmistuttua vasta lähes vuosi 
hankkeen alkamisesta. Myös toimijoille tarkoitettu 
koulutusaineisto valmistui myöhään. Varsinaista dia-
beteksen ehkäisyn substanssikoulutusta haittasi myös 
lähes samanaikaisesti toteutettu ProWellness-tiedon-
keruujärjestelmän käyttökoulutus. Analysoidun pro-
sessi- ja tiedonkeruudatan puuttuessa toimijat eivät 
saaneet tarvittavaa palautetta, jotta omaa toimintaa 
olisi voitu verrata yhteisiin kriteereihin ja omia tu-
loksia hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen kuluessa 
kentän toimijoilla oli mahdollisuus saada ohjaavaa 
konsultaatiota aluekoordinaattoreilta ja hanketyön-
tekijöiltä. Eurooppalaisessa IMAGE-hankkeessa 
ehdotetaan riskihenkilöiden ohjauksesta vastaavia 
PM-managereita koulutettavaksi 100 tuntia puolen 
vuoden aikana.   

Riski 3. Tiedonkeruu epäonnistuu, tieto ei ole 
kattavaa tai analysoitavissa

Riskin toteutuminen:

Tiedonkeruu onnistui, mutta siinä oli määrällisiä ja 
laadullisia puutteita.

Riskin hallinta:

Tiedonkeruujärjestelmää suunniteltiin huolella kes-
keisten asiantuntijoiden avulla, mutta tarvittavaa ide-
aalista ja kattavaa järjestelmää ei löydetty. Sähköisen 
tietojärjestelmän heikkouksien takia jouduttiin käyt-
tämään sekä paperilomakkeita että sähköistä poti-
laskertomusjärjestelmää ja kaksoiskirjaamaan tietoja 
sekä perusjärjestelmään että hankkeen tiedonkeruu-
järjestelmään. Raskaan ja vanhanaikaisen tiedonke-
ruujärjestelmän takia osa toimipaikoista, varsinkaan 
nykyaikaisia tietojärjestelmiä käyttävät työterveys-
asemat, ei tullut mukaan tiedonkeruuseen. Kaikista 
hankkeen toimipaikoista ei saatu kattavia korkean 
riskin kohortin seurantatietoja. Paperilomakkeilla 
kerättyjen tietojen analysointi vaati Kansanterveys-
laitoksen data centeriltä paljon enemmän työtä kuin 
sähköiseen järjestelmään tallennettujen tietojen kä-
sittely. 
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Hanke suunniteltiin kansanterveysprojektiksi 
eikä tieteelliseksi tutkimukseksi. Tiedonkeruussa 
näkyi tieteen ja käytännön vaatimusten välinen ris-
tiriita. Tutkijat halusivat laadukasta tieteellistä dataa, 
käytännön terveydenhuollon työntekijät taas halu-
sivat käyttää mahdollisimman vähän aikaa ja vaivaa 
hankkeen tiedonkeruuseen, jonka koettiin palvelevan 
enemmän tutkimusta kuin käytäntöä. Mikäli tarkoi-
tus oli tavoitella tieteellisiä tuloksia, olisi tähän tullut 
panostaa. Jos taas tarkoitus oli muuttaa terveyden-
huollon arkikäytäntöjä, niin hankkeessa toteutettu 
tiedonkeruu oli terveydenhuollon käytännössä liian 
tieteellinen ja raskas. 

Tiedonkeruussa lähdettiin siitä, että haluttiin ko-
kemuksia viiden erilaisen sairaanhoitopiirin toteut-
tamismalleista. Kunnille annettiin vapaus toimia il-
man tiukkaa keskitettyä ohjausta. Kuntia kehotettiin 
aloittamaan riskihenkilöiden seulonta helpoimmasta 
ryhmästä, jotta toiminta olisi ollut mahdollisimman 
sujuvaa. Käytännön toimintatavoissa kuntien välillä 
oli suuria eroja. Myöhemmin alueellisissa ideasemi-
naareissa esiteltiin toimijoille uusia toimintamalleja, 
joiden avulla riskitestausta voitiin laajentaa. 

Hankkeen kuluessa ohjaavaa tietoa saatiin niu-
kasti. Näin ollen ei voitu myöskään keskitetysti tar-
kasti seurata, miten kunnissa toimittiin. 

Riski 4. Terveyskeskuksen tai työterveysaseman 
johdon tuki puuttuu

Riskin toteutuminen:

Osa terveyskeskusten ja työterveysasemien johdosta 
ei tukenut hanketta.

Riskin hallinta:

Osa terveyskeskuksista tuli mukaan terveyslautakun-
nan päätöksellä tai projektisuunnitelmassa kuvatulla 
johdon sitoumuksella lähteä mukaan hankkeeseen. 
Projektissa toimivien ja terveydenhuollon johdon 
välillä oli jatkuva vuorovaikutus. Johdolle ei pystytty 
kuntakäyntien yhteydessä alkuvaiheessa antamaan 
numerotietoon tai tuloksiin perustuvaa palautet-
ta tiedonkeruun ja analyysien viiveiden takia. Ter-
veystaloustieteellisiä analyysejä ei ollut käytettävissä 
hankkeen aikana. Hankkeen loppuaikana tiedotus 
diabeteksesta ja sen ehkäisystä lisääntyi mediassa, 
ja terveyden edistäminen sai oman politiikkaohjel-
mansa. Tämän jälkeen terveyden edistäminen alet-

tiin priorisoida aikaisempaa korkeammalle kunnissa 
ja perusterveydenhuollossa.

Riski 5. Rahoituksessa ilmenee ongelmia

Riskin toteutuminen:

Rahoituksen vuosittainen saaminen ei ollut itsestään 
selvää. Väestötutkimuksien ja hankkeen sähköisen 
tietojärjestelmän rahoitus olivat suurimmat ongel-
mat.

Riskin hallinta:

Hankkeelle saatiin rahoitus koko toiminta-ajaksi 
2003–2007 ja myös jatkohankkeelle vuodeksi 2008. 
Suuri määrä johtoryhmän ja päätoimijoiden työaikaa 
meni kuitenkin jokavuotiseen rahoituksen hankkimi-
seen ja kustannusten raportointiin. Taloudenpidon 
seurantajärjestelmä sairaanhoitopiirien välillä vaati 
poikkeuksellisen ja työlään erityisjärjestelyn. Tois-
tuva maksatuseriin liittyvä hankeraportointi läänin-
hallitukseen vei työaikaa. Aktiivisesti toimiva ja si-
toutunut johtoryhmä pystyi varmistamaan kuitenkin 
taloudelliset voimavarat koko hankeajaksi ja järjestä-
mään rahoituksen vaikuttavuuden arviointia varten, 
mukaan luettuna vuoden 2004 ja 2007 väestötutki-
mukset, ja rahoittamaan sähköisen tietojärjestelmän 
ehkäisyosion hankkeen käyttöön. Seurantaryhmän 
rooli rahoituksen turvaamisessa oli vähäinen, mutta 
ryhmä oli tärkeä ministeriön ja hankkeen välisessä 
vuorovaikutuksessa. Päätoimijoiden suorat kontaktit 
ministeriöön olivat tärkeitä rahoituksen varmistami-
sessa.

Riski 6. Syntyy henkilöristiriitoja

Riskin toteutuminen:

Ristiriidoilta ei vältytty hankkeen kuluessa. 

Riskin hallinta:

Vaikka avaintoimijat olivat erittäin sitoutuneita hank-
keeseen, projektikulttuurin ja virkamieskulttuurin yh-
distäminen toimivaksi kokonaisuudeksi ei aina sujunut 
ongelmitta. Kiireessä tapahtunut projektin suunnitte-
luprosessi, improvisointi, hankerahoituksen jako ken-
tälle, monijohtajainen hallintomalli, yksiselitteisten 
tarkkojen koko ajan muuttuvien työnjakojen ja vastui-
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den puuttuminen, projektin omistajuuden epäselvyys, 
projektin ohjauksessa tarvittujen prosessitietojen vä-
häisyys, kunnianhimoisten tulostavoitteiden paineet, 
rajoitetut resurssit, puutteellinen tiedonkeruujärjestel-
mä ja julkaisupolitiikka aiheuttivat jonkin verran hen-
kilöristiriitoja, joista kuitenkin selvittiin ilman yhteis-
toimintamahdollisuuksien katkeamista. 

Riski 7. Projekti laajenee hallitsemattomasti

Riskin toteutuminen:

Vaikka projektisuunnitelmassa oli selkeästi määritel-
ty hankkeen keskittyvän korkean riskin strategiaan 
ja väestöstrategian olevan vain sivuosassa, alettiin 
toimipaikoissa spontaanisti kehittää erilaista väestö-
strategiaan kuuluvaa toimintaa. 

Riskin hallinta:

Sairaanhoitopiireille oli annettu varsin vapaat kädet 
toteuttaa projekti omien tarpeiden ja erityisolosuh-
teiden mukaisesti. Hankkeen ydintavoitteet saattoi-
vat kentällä kuitenkin ajoittain unohtua. Valtaisan 
projektin suuressa toimijajoukossa kentän kuuntelu 
ei ollut joka hetki mahdollista. Dehko-päiville 2006 
lähetyistä malleista ja hyvistä käytännöistä suurin 
osa kuului väestöstrategian alueelle. Eräät kentän 
toimijat näkivät väestöstrategian jäämisen projekti-
suunnitelmassa liian vähäiselle huomiolle puutteena, 
mutta alkoivat toteuttaa sitä näkyvästi toiminta-
alueellaan, maalaislääkäri Tapani Kiminkisen sanoin 
” Väestöstrategiaa ei voi tehdä salassa väestöltä”.

Ensimmäisten kenttäraporttien viitatessa miesten 
ja lääkäreiden odotettua vähäisempään osallistumi-
seen hankkeeseen, johtoryhmä täsmensi korkean ris-
kin strategian keskeistä asemaa hankkeessa. Toisaalta 
projektin lähestyessä loppuaan jouduttiin toteamaan 
väestötoimien keskeinen merkitys tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyssä, ja väestöstrategia nousi keskeiseksi 
osa-alueeksi jatkohankkeessa vuonna 2008.

Riski 8. Henkilöt, joilla tyypin 2 diabeteksen 
vaara on korkea, eivät lähde mukaan 
interventioon.

Riskin toteutuminen:

Vain puolet korkean riskin henkilöistä osallistui tar-
jottuun interventioon. Miehet osallistuivat hankkee-
seen huonommin kuin naiset.

Riskin hallinta:

Tiedotuksesta, yhteistyöstä, vuoropuhelusta, kiteyte-
tyistä tavoitteista ja kehitetyistä monista uusista toi-
mintamuodoista huolimatta miesten osallistumisessa 
hankkeeseen jäi toivomisen varaa, eikä hankkeen ja 
jatkohankkeen aikana edelleenkään löydetty pätevää 
keinoa tähän yleismaailmalliseen hankkeita vaivaa-
vaan ongelmaan. Toistaiseksi ei ole analysoitu, miksi 
korkean riskin henkilöistä vain osa aloitti tarjotut in-
terventiot käytännössä.

Riski 9. Vastuusuhteissa ilmenee epäselvyyksiä.

Riskin toteutuminen:

Vastuusuhteissa ilmeni ajoittain epäselvyyksiä.

Riskin hallinta:

Vaikka projektisuunnitelmaan kirjattiin eri toimi-
joiden työnkuvat, projektimaailman todellisuudessa 
työnjako ja vastuualueet eivät olleet läheskään aina 
selkeitä, mikä aiheutti ristiriitoja. Erityisesti koordi-
naattoreiden toimenkuva oli laaja ja poikkeuksellisen 
haasteellinen, ”lähes mahdoton tehtävä”. Lukuisat 
toimintaosapuolet ja monijohtajainen hallintomalli 
aiheuttivat omat ongelmansa. Koordinaattoreiden 
edellytettiin toimivan kuin projektipäälliköiden, 
mutta käytännössä heidän toimintamahdollisuuten-
sa olivat rajalliset ja mahdollistivat vain toiminnan 
koordinoinnin. 

Riski 10.  Voimavarat osoittautuvat 
riittämättömiksi

Riskin toteutuminen:

Voimavarat osoittautuivat paikoin riittämättömiksi.

Riskin hallinta:

Resurssisuunnittelua tehtiin, mutta hankkeeseen 
lähdettiin sillä periaatteella, ettei terveydenhuol-
lon resursseja tarvitsisi hankkeen takia lisätä, vaan 
ainoastaan muuttaa toimintaa aikaisempaa tavoit-
teellisemmaksi. Käytännössä resurssit osoittautuivat 
kuitenkin riittämättömiksi sekä kentällä että projek-
tiorganisaatiossa. Siitä huolimatta hanke pystyttiin 
toteuttamaan sittenkin melko vähäisillä voimava-
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roilla ja vähäisin kustannuksin hankealueen asukasta 
kohti laskettuna. 

Riski 11.  Aikataulut eivät pidä

Riskin toteutuminen:

Hankkeelle projektisuunnitelmassa asetettu aikatau-
lu ei täysin pitänyt.  

Riskin hallinta:

Monista syistä johtuen käytännön diabeteksen eh-
käisytyö päästiin aloittamaan vuosi myöhässä, ja vas-
taavasti hankkeen varsinaisen toiminta-ajan päätty-
essä oli tarve jatkaa juuri hyvin käyntiin saatua työtä. 
Asetetut aikataulut näin suuren kansanterveyshaas-
teen edessä olivat epärealistiset, jos tavoitteeksi oli 
ajateltu osoittaa muutoksia diabeteksen ehkäisyn 
päätetapahtumissa. Hankkeen tarkoitus oli kuiten-
kin ehkäisyohjelman toteutettavuuden testaaminen, 
johon projektissa käytetty aika riitti. 

Riski 12. Ilmenee lupa- ja sopimusongelmia

Riskin toteutuminen:

Lupa- ja sopimusongelmia ilmeni.

Riskin hallinta:

Ensimmäisen pääsopimuksen valmistelussa yhtei-
sen tahtotilan löytäminen vei oman aikansa. Mui-
den hankkeeseen liittyvien sopimusten laatimisessa 
kohdattiin monenlaisia haasteita. Erityisen vaikeaa 
oli tehdä sopimuksia hankkeen sähköisestä tietojär-
jestelmästä kuntien rahoitustilanteen ja erilaisten nä-
kemysten takia. Erittäin suuren toimijan, Tampereen 
kaupungin, luovuttua ProWellness-järjestelmästä, 
projektin sähköinen tiedonkeruu pysähtyi koko Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirissä. Sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä luvan saaminen hankkeessa kerättyjen 
tietojen siirtämiseen Kansanterveyslaitokseen hank-
keen vaikuttavuuden arviointia varten kesti puoli 
vuotta. Tämä hidasti hanketta vastaavan ajan ja huo-
nonsi kentän toimijoiden motivaatiota ratkaisevalla 
hetkellä.

Riski 13. Henkilöt, joilla tyypin 2 diabeteksen 
vaara on korkea, huolestuvat havaituista 
löydöksistä liikaa, medikalisoituminen

Riskin toteutuminen:

Tietoja riskihenkilöiden huolestumisesta havaituista 
löydöksistä ei hankkeen kuluessa raportoitu.

Riskin hallinta: 

Vaikka hankkeen viestintä onnistui hyvin ja tietoi-
suus diabeteksesta, lihavuudesta ja sen ehkäisystä 
nousi maassa korkealle, ei keskustelua medikalisoi-
tumisesta ilmaantunut. Lehtien palstoilla käytiin 
keskustelua riskitekijöitä omaavien ja lihavien syyl-
listämisestä varsinkin sen jälkeen kun Sitran yliasia-
mies Esko Aho avasi keskustelun siitä, kenelle kuuluu 
elämäntapasairauksien taloudellinen vastuu. 

  Toteutumattomat tavoitteet

Hankkeen tiedonkeruussa oli puutteita. • 
Sähköistä järjestelmää ei pystytty ottamaan käyt-• 
töön kuin osassa toimipaikkoja. Paperimuodossa 
toteutettu tiedonkeruu oli toimijoille raskas, altis 
virheille ja tulosten analysointi oli hidasta.
Osa korkean riskin kohortin seurantatiedoista jäi • 
saamatta. Tietoja itse prosessista saatiin vähän.
Työterveyshuolto osallistui tiedonkeruuseen • 
vähemmän kuin odotettiin. 
Vain puolet korkean riskin kohortin henkilöistä • 
osallistui tarjottuihin interventioihin.
Miesten osallistumisaktiivisuus hankkeen toi-• 
mintoihin oli pienempi kuin naisten.
Useimmat seulontapositiiviset henkilöt valitsi-• 
vat yksilöintervention eikä oletuksena ollutta ja 
toivottavaa ryhmäinterventioita.
Yli puolet seulontapositiivista henkilöistä ei • 
käynyt lääkärin vastaanotolla.
Diabeteksen ilmaantuvuuden vähenemistä ei • 
voitu vielä osoittaa.
Ei voitu vielä osoittaa, että kohdennettu ehkäisevä • 
toiminta vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen esiin-
tyvyyteen, sen alkamisikään ja väestön yleiseen 
terveydentilaan.
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja sitä varten ke-• 
hitettyjen toimintamallien vaikutuksia ja kustan-
nuksia ei voitu vielä arvioida.
Väestötason muutoksia ei ole vielä raportoita-• 
vissa. Hankkeen lopulliset vaikutukset tullaan 
todennäköisesti näkemään vasta myöhemmissä 
väestötutkimuksissa.
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18. Johtopäätökset

Dehkon 2D -hankkeessa toteutettiin onnistuneesti 
Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman kaik-
kia kolmea strategiaa viiden mukana olleen sairaan-
hoitopiirin perusterveydenhuollon terveyskeskuksis-
sa ja työterveyshuollossa. 

Korkean riskin strategiassa luotiin tehokkaak-
si osoittautunut diabetekseen sairastumisvaarassa 
olevien seulontajärjestelmä, jonka käyttökelpoiseksi 
perustyövälineeksi vakiintui Riskitesti. Aloitetulla 
laajamittaisella seulonnalla löydettiin suuri joukko 
korkeassa tai kohtalaisessa diabetesriskissä olevia 
henkilöitä. Hankkeelle asetetut seulontatavoitteet 
ylitettiin. Miehet osallistuivat hankkeen seulontoi-
hin ja muihin toimintoihin vähemmän kuin naiset. 
Riskitestin käyttö levisi muualle Suomeen ja ulko-
maille.

Diabetekseen ja sydänsairauksiin liittyvien riski-
tekijöiden kartoittamista ja sydän- ja verisuonisai-
rauksien kokonaisriskin arviointia tehostettiin otta-
malla käyttöön uusia työmenetelmiä ja -välineitä sekä 
lisäämällä veren rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden 
määrityksiä.  Suurin osa suuressa diabetekseen sai-
rastumisvaarassa olevista henkilöistä oli ylipainoisia 
ja vyötärölihavia. Valtaosalla oli metabolinen oireyh-
tymä. Sokerihäiriöt olivat edenneet jo pitkälle. Seu-
lonnassa löydetyille henkilöille suoritetuissa glukoo-
sirasituskokeissa tunnistettiin runsaasti diabetesta ja 
diabeteksen esiasteita. Yli 55-vuotiaiden seulontapo-
sitiivisten miesten ennustettu sairastumis- ja kuollei-
suusriski sydän- ja verisuonisairauksiin oli suuri. 

Korkean riskin henkilöille tarjottiin interventi-
oita ja tehtiin interventiosuunnitelma. Interventioi-
den toteuttamiseksi luotiin paikalliset hoitopolut ja 
uusia toimintatapoja. Uusia painonhallintaryhmiä 
perustettiin. Terveydenhuollossa alettiin tehdä aikai-
sempaa enemmän moniammatillista työtä ja verkos-
toitua kolmannelle sektorille. Terveydenhoitajat, sai-

raanhoitajat ja työterveyshoitajat ottivat päävastuun 
diabeteksen ehkäisystä. Hankealueilla kuvattiin 260 
mallia ja hyvää diabeteksen ehkäisyn toimintakäytän-
töä. Terveydenhuollossa toimivien diabetestietoutta 
lisättiin laajalla koulutuksella. Elämäntapaneuvonnan 
edellytykset paranivat. Hankkeessa tuotettiin keski-
tetysti ja alueellisesti runsaasti uutta koulutusaineis-
toa terveydenhuollon toimijoille ja diabetesriskissä 
oleville. Käytännön työ muuttui suunnitelmallisem-
maksi ja tavoitteellisemmaksi.

Valtaosa interventiosuunnitelmista perustui yk-
silöohjaukseen. Tarjottuun interventioon osallistui 
käytännössä vain alle puolet korkean riskin miehistä 
ja naisista. Neljäsosa interventiokäynneille osallistu-
neista kävi interventioissa vähintään neljä kertaa.

Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiassa do-
kumentoitiin diabeteksen, oireettoman diabetek-
sen ja muiden glukoosihäiriöiden suuri vallitsevuus 
keski-ikäisessä väestössä.  Oireettoman diabeteksen 
diagnostiikkaa parannettiin lisäämällä glukoosirasi-
tuskokeiden määrää.  Diabetesta sairastavat ohjattiin 
jatkohoitoon.

Korkean riskin kohortin seurannassa todettiin 
edullisia muutoksia tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonisairauksien riskitekijöissä. Runsaan vuoden 
seuranta-aikana glukoosihäiriöissä tapahtui korjaan-
tumista, joskin diabeteksen ilmaantuvuus oli silti 
suuri kohonnutta paastoglukoosia tai heikentynyttä 
glukoosinsietoa lähtötilanteessa sairastaneilla.

Väestöstrategiassa lisättiin laajalla viestinnällä 
tietoisuutta diabeteksesta ja sen ehkäisystä. Hank-
keeseen liittyneet Kansanterveyslaitoksen väestötut-
kimukset paljastivat diabetesepidemian suuruuden 
Suomessa. Väestön tietoisuus diabeteksesta ja sen 
ehkäisystä oli suurempi hankealueilla kuin muualla 
Suomessa etenkin naisilla. Hankkeen medianäkyvyys 
oli hyvä.
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Projektisuunnitelman tavoitteista 
toteutuivat seuraavat:

Tavoite 1 toteutui osittain. Korkean riskin kohortissa 
diabetekseen läheisesti liittyvien sydän- ja verisuo-
nisairauksien vaaratekijöiden vallitsevuutta voitiin 
vähentää merkittävästi henkilöillä, joilla diabetek-
sen ja sydän- ja verisuonisairauksien riski oli korkea. 
Ehkäisytoimet toteutettiin perusterveydenhuollon 
normaalin toiminnan osana. Tyypin 2 diabeteksen 
ilmaantumisen muutoksia ei ole toistaiseksi rapor-
toitavissa.

Tavoite 2 toteutui. Hankkeessa tunnistettiin suuri  
määrä uusia tyypin 2 diabetesta sairastavia oireetto-
massa varhaisvaiheessa.

Tavoite 3 toteutui. Hankealueilla kehitettiin uusia, tu-
ettiin jo käytössä olleita ja dokumentoitiin tyypin 2 
diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn 
ja varhaisen hoidon toimintamalleja ja -käytäntöjä.

Tavoite 4 toteutui osittain. Monet kehitetyistä malleis-
ta ovat jo käytössä hankealueilla ja osan arvioidaan 
jäävän pysyvään käyttöön. Mallien vaikutuksia ja 
kustannuksia ei ole toistaiseksi raportoitavissa

Tavoite 5 toteutui. Väestön tietoisuus diabeteksesta ja 
sen ehkäisystä on hankkeen jälkeen Suomessa hyvä. 
Hanke tuki väestöstrategiaa Suomessa lisätessään 
viestinnän keinoin väestön tietoisuutta ongelmasta. 

Hankkeessa toteutuivat monet Dehkon tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyohjelman palvelujärjestelmän 
kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Hanke pystyi 
muuttamaan terveydenhuollon tottuja käytäntöjä. 
Työterveyshuolto saatiin mukaan diabeteksen ehkäi-
syyn. Diabeteksen ehkäisy D2D-mallilla alkoi levitä 
muualle Suomeen ja ulkomaille. 

Myös monet Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjel-
man terveyden edistämiseen liittyvistä tavoitteista 
toteutuivat. Terveyden edistämisen asema terveyden-
huollossa vahvistui. Hankkeessa luotiin hyvin toimi-
nut sairaanhoitopiirijohtoinen terveyden edistämisen 
malli ja terveyden edistäminen tuli myös erikoissai-
raanhoitoon kaikissa hankkeessa mukana olevissa 
sairaanhoitopiireissä. Hankkeessa saatiin arvokkaita 
kokemuksia ehkäisyohjelman kaikkien kolmen stra-
tegian toteuttamisesta käytännössä. Hanke osoitti, 
että korkean riskin ja varhaisen diagnoosin ja hoidon 
strategiat ovat toteutettavissa perusterveydenhuollos-
sa jos niihin panostetaan mutta niiden lisäksi tarvi-
taan tehokkaita väestötason toimia diabetesepidemi-
an hillitsemiseksi. 

Useimmat ehkäisyohjelman kliiniset tavoitteet 
toteutuivat. Kaikkien tavoitteiden toteutumista ei 
ole vielä arvioitavissa vaikuttavuuden arvioinnin ol-
lessa kesken. Osaan kysymyksistä saadaan vastauksia 
vasta usean vuoden kuluessa korkean riskin kohortin 
seurannassa ja väestötasolla tapahtuvissa lisätutki-
muksissa. 

Ehkäisyohjelman korkean riskin ja varhaisen 
diagnoosin ja hoidon strategiat ovat implementoi-
tavissa terveydenhuollon arkipäivän toimintoihin, 
mutta tämä vaatii terveyden edistämisen priorisoin-
tia ja panostusta resursseihin. Toimeenpano on hidas 
prosessi, jonka vaikutukset näkyvät vasta ajan myötä.  
Väestöstrategiassa tarvitaan monia muita toimijoita 
terveydenhuollon lisäksi.

Dehkon 2D -hanke sai lyhyenä toiminta-aikana 
huolimatta rajallisista resursseista ja perusterveyden-
huollon jatkuvista muutoksesta paljon aikaan suh-
teellisen vähäisin kustannuksin. D2D:tä on pidet-
tävä pääosin onnistuneena hankkeena. Hankkeessa 
kehitetyt toimivat ja vaikuttaviksi arvioidut tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyn mallit on saatava pysyvään 
käyttöön paitsi Dehkon 2D -hankkeen alueella myös 
muualla Suomessa.



LOPPURAPORTTI     141    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

19. Kehityskohteet 

Diabeteksen ehkäisyssä on panostettava pi-1. 
kaisesti ja laaja-alaisesti väestöstrategiaan.  
Diabeteksen ehkäisytoimia on suunnattava ai-
kaisemmaksi elämänkaaren alkupäähän, lapsiin, 
nuoriin ja raskauden aikaan.

Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien 2. 
ehkäisy on saatava koko perusterveydenhuollon 
ja työterveyshuollon työn olennaiseksi osaksi 
unohtamatta yksityistä terveydenhuoltoa ja 
työterveyshuoltoa ja terveydenhuollon ostopal-
velutoimintaa.

Tarvitaan suositus siitä, miten kohonneessa dia-3. 
betesriskissä olevan jatkoseuranta järjestetään, 
miten kauan seurantaa jatketaan ja milloin seu-
ranta voidaan lopettaa. 

Tarvitaan suositus siitä, miten usein diabeteksen 4. 
riskinarvio esimerkiksi Riskitestiä käyttäen on 
syytä toistaa, esimerkiksi kolmen tai viiden vuo-
den välein.

Tarvitaan suositus siitä, miten usein glukoosira-5. 
situskoe on syytä toistaa suurentuneessa tyypin 
2 diabeteksen sairastumisvaarassa olevilla hen-
kilöille. 

On kehitettävä kliinisesti käyttökelpoinen elin-6. 
tapojen arviointilomake D2D:ssä 
käytetystä esitietolomakkeesta. Lomake on 
validoitava että se voidaan ottaa käyttöön perus-
terveydenhuollossa terveystarkastukseen tulevan 
asiakkaan elämäntapa-analyysin tekemistä var-
ten.

Terveydenhuollon käyttöön on saatava säh-7. 
köinen toimiva tietojärjestelmä, johon voidaan 
tallentaa strukturoidusti diabeteksen, sydän- ja 
verisuonisairauksien ja muidenkin keskeisten 
kansansairauksien ehkäisyssä tarvittavia riskite-
kijätietoja. Tietojen on oltava helposti saatavissa 
toimipaikan terveydenhuollon ammattihenki-
löiden käyttöön.

Terveydenhuoltoon on rakennettava kutsujär-8. 
jestelmä, jossa sydän- ja verisuonisairauksien 
riskissä olevia voidaan kutsua seurantatutki-
muksiin, kuten esimerkiksi yksityisessä ham-
mashuollossa on jo vuosia ollut käytäntönä. 
Kutsujärjestelmän tukena on oltava sähköinen 
tietojärjestelmä, johon liittyy päätöksentuki- ja 
muistutusjärjestelmä.

Sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriskin 9. 
arvioon on kehitettävä ja otettava perustervey-
denhuollossa ja työterveyshuollossa käyttöön 
kliinisesti käyttökelpoinen ja validoitu työväline. 
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 20. Mitä Dehkon 2D -hankkeen jälkeen 

Terveyden edistäminen alettiin ottaa osaksi eri-
koissairaanhoitoa.

Annettiin asiantuntija-apua käynnistettäessä laa-
joja terveydenedistämisen hankkeita  D2D-alueiden 
ulkopuolella Suomessa ja muissa maissa.

 
2) Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien eh-
käisyn hyviä käytäntöjä ja malleja vakiinnutettiin ja 
levitettiin myös D2D-alueen ulkopuolelle:

Hyvien käytäntöjen ja mallien dokumentointia 
alettiin tehdä jatkohankkeen aikana monella tahol-
la. Mallien levittämisestä tekivät suunnitelmia myös 
Kansanterveyslaitos ja Stakes, Kuntaliitto, Sydänliit-
to, Duodecim ja Vanhasen II hallituksen Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelma.

Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa alettiin 
suunnitella hyvien käytäntöjen mallintamista sekä 
valtakunnallista koulutuskierrosta 2009–2010.

D2D:n tuloksia alettiin raportoida ja viestittää 
niistä laajasti.

Terveyden edistämisen verkostoja vahvistettiin 
sairaanhoitopiirien alueilla.

Preventio alettiin huomioida hoitoketjuissa ja pe-
rusterveydenhuollossa luodut ehkäisyn D2D-hoito-
polut alkoivat vakiintua.

3) Parannettiin elämäntapaohjauksen lisäämistä ter-
veydenhuollossa.

D2D-esitietolomakkeen tieteellinen validointi oli 
menossa Kansanterveyslaitoksessa  ja esitietolomak-
keen perusteella Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 
kehitettiin terveysvalintojen kartoituslomake.

Ravitsemusterapeuttien vakansseja suunniteltiin 
perustettavaksi perusterveydenhuoltoon.

Terveysliikuntafysioterapeuttikäytäntöä vakiin-
nutettiin. Terveydenhuollon ammattilaisille järjes-
tettiin elämäntapaohjausta mm. verkkokoulutuksen 
avulla.

4) Keskityttiin diabeteksen ehkäisyn kannalta tärkei-
siin väestöryhmiin.

Jatkohankkeen tavoitteena oli tehostaa väestöstra-
tegiaa ja painottaa toimintaa ryhmiin, jotka eivät ol-
leet Dehkon 2D -hankkeessa mukana kohderyhminä, 
kuten lapsiin, nuoriin, keski-ikäisiin, miehiin ja syr-
jäytymisvaarassa oleviin, esimerkiksi mielenterveys-

Jatkohanke ”Diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonisairauksien ehkäisy osaksi 
terveydenhuollon arkea”

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman 
Dehkon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toi-
meenpanohankkeen yhtenä päätavoitteena oli kehit-
tää diabeteksen ehkäisyn käytännön toimintamalleja 
terveydenhuollon käyttöön. Vuosiksi 2007–2008 
käynnistetty Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisaira-
uksien ehkäisy osaksi terveydenhuollon arkea -hanke 
suunniteltiin jalostamaan D2D:ssa kehitettyjä malle-
ja ja uusia toimintakäytäntöjä sekä levittämään niitä 
muualle Suomeen.

Kyseisen hankkeen tavoitteena oli jatkaa D2D:ssa 
aloitettua työtä ja saada aikaan konkreettisia muu-
toksia työ- ja toimintatavoissa, käytännöissä ja pal-
velujen järjestämistavoissa. D2D:n sisältöaluetta laa-
jennettiin sydän- ja verisuonisairauksien  ehkäisyn ja 
väestöstrategian suuntaan.

Jatkohankkeen toteuttivat Dehkon 2D -hank-
keen sopijaosapuolet. Jatkohanketta varten tehtiin 
erillinen pääsopimus vuosiksi 2007–2008. Dehkon 
2D -hankkeen organisaatiosta johtoryhmä, arviointi- 
ja tutkimusryhmä, valtakunnallinen koordinaattori ja 
aluekoordinaattorit jatkoivat toimintaansa, samoin 
sairaanhoitopiirien D2D-työryhmät.

Prevention turvaamiseksi käytännön terveyden-
huollossa ja sen ulkopuolella sairaanhoitopiirien 
koordinoimina jatkohankkeessa tehtiin muun muas-
sa seuraavia toimenpiteitä:

1) Aloitettiin aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö sekä 
diabeteksen että sydän- ja  verisuonisairauksien eh-
käisemiseksi Sydänliiton ja sydänpiirien sekä Diabe-
tesliiton ja diabetesyhdistysten välillä.

Suunnattiin viestintää erityisesti terveydenhuol-
lon päättäjille kuten esimerkiksi syksyn 2008 Kunta-
vaalien yhteydessä käynnistetyssä Pomminpurkajat-
projektissa.

Osallistuttiin Raha-automaattiyhdistyksen kans-
sa toteutettuun laajaan kesäkiertueeseen, jossa tuotiin 
näyttävästi esiin terveyden edistäminen.

Osallistuttiin terveyden edistämisen yksikköjen 
suunnitteluun ja organisaation rakentamiseen sai-
raanhoitopiireihin.
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potilaisiin. Lapset ja nuoret otettiin mukaan kouluun 
suunnattujen toimenpiteiden avulla. Myös terveys-
erojen kaventaminen nousi esiin terveydenhuollon 
suunnittelussa. Osallistuttiin Sitran Elintarvike ja 
ravitsemusohjelmaan ERA:han. Tehtiin myös yhteis-
työtä Sydänliiton Neuvokas perhe -hankkeessa.

Jatkohankkeen aikana monet Dehkon 2D -hank-
keen käytännöt alkoivat vakiintua ja siirtyä arkeen. 
Terveyden edistäminen tuli aikaisempaa voimak-
kaammin esiin, ja sen asema vakiintui. Jatkohanke 
tuotti hyötyjä myös palveluiden saatavuuden kannal-
ta. Diabetesriskin seulonta ja riskihenkilöiden tutki-
minen laboratoriokokein mukaan lukien glukoosira-
situskokeet lisääntyivät huomattavasti. Ryhmäohjaus 
lisääntyi ja palveluiden saatavuus parani.

Kaikki jatkohankkeen tavoitteet eivät ehtineet 
toteutua. Puolustusvoimien kanssa suunniteltua yh-
teistyötä ei ehditty aloittaa kovin laajasti. Tosin jo 
D2D:n aikana Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
oli aloittanut yhteistyön järjestämällä terveysteema-
päiviä Kauhavan varuskunnassa. Myös työpaikka-
ruokailuun kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä yh-
dessä Sydänliiton kanssa ehdittiin vasta suunnitella. 
Terveydenhuollon asiantuntijoiden koulutustarvetta 
elämäntapaohjauksen alueella ei edelleenkään pystyt-
ty kokonaan tyydyttämään. Dehkon 2D -hankkeen 
tulosten kertominen hankealueen ulkopuolelle ei to-
teutunut, koska tulosten valmistuminen viivästyi al-
kuperäisestä suunnitelmasta. Toiminnan pysyvyys ai-
otaan kuitenkin varmistaa siten, että että D2D:n  ai-
kana kehitetyt mallit raportoidaan ja julkaistaan sekä 
kirjallisesti että sähköisesti. Parhaat mallit työstetään 
kaikille käyttökelpoisiksi yleismalleiksi osana Terve-
yden edistämisen politiikkaohjelmaa ja Duodecimin 
Terveysportin hankerekisteriä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kanssa on sovittu, että mallit levitetään mi-
nisteriön, Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteistyönä 
kaikkiin sairaanhoitopiireihin. Myös yhteistyö Duo-
decimin hankerekisterin kanssa on aloitettu. 

Jatkohankkeella oli jonkin verran vaikutuksia 
myös kunta- ja  palvelurakenneuudistuksen kan-
nalta. Dehkon 2D -hankkeessa ja jatkohankkeessa 
kehitettyjä käytäntöjä on sovitettu vastaamaan uutta 
toimintaympäristöä. Palvelurakenteiden uudistus-
työn yhteydessä on hankkeen toimesta pidetty esillä 
terveyden edistämistoimintaa ja yhteistyötä eri hal-
lintokuntien kuten kunnan liikuntatoimen ja koulu-
toimen kanssa. 

Jatkohankkeen kuluessa monia terveyden edis-
tämisen toimintoja ryhdyttiin tekemään seutukun-
nittain, esimerkiksi ravitsemusterapeuttien antamien 
ravitsemusneuvontapalveluiden osalta.  

Terveyden edistäminen 
sairaanhoitopiireissä Dehkon 2D 
-hankkeen jälkeen 

Dehkon 2D -hankkeen aikana terveyden edistämi-
nen alettiin nähdä aikaisempaa selkeämmin koko-
naisvaltaisena toimintapolitiikkana, jonka pitkän 
ajan vaikutukset ja merkittävyys alettiin ymmärtää.  
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
alettiin nähdä investointina. Samalla oivallettiin, että 
kunnan eri hallintokuntien ja monien toimijoiden on 
otettava asiasta vastuu ja aloitettava yhteistyö. 

Dehkon 2D -hankkeen ja sen jatkohankkeen ai-
kana kaikki mukana olleet sairaanhoitopiirit alkoivat 
laatia omia alueellisia suunnitelmia terveyden edis-
tämisestä hankkeen jälkeisenä aikana. D2D:n päät-
tyessä useimmilla sairaanhoitopiireillä oli jo valmiit 
terveyden edistämisen suunnitelmat, organisaatio-
kaaviot ja toiminnasta vastaava henkilöstö tiedossa 
ja osa oli aloittanut terveyden edistämisen toimet 
käytännössä. 

Terveyden edistäminen Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirissä Dehkon 2D 
-hankkeen jälkeen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kirjannut strate-
giasuunnitelmaansa vuosille 2007–2012 yhdeksi 
painopistealueeksi terveyden edistämisen (Pölönen 
ym. 2008). Strategian toteuttamisohjelmaan suun-
nitelluissa kärkihankkeissa on terveyden edistämisen 
hankkeita, mm. Elämäntapasairauksien ehkäisy yh-
dessä perusterveydenhuollon kanssa Pirkanmaalla. 
Terveyden edistäminen on myös osana hoitoketjujen 
kehittämistyötä ja Terveelliset työolosuhteet -han-
ketta. Osa hankkeista on käynnistetty vuoden 2008 
aikana ja niissä on käytetty hyödyksi Dehkon 2D 
-hankkeessa saatua kokemusta.

Erikoissairaanhoidossa on monien kansansaira-
uksien erityistä asiantuntemusta, jota voidaan ny-
kyistä enemmän käyttää hyödyksi myös sairauksien 
ehkäisyssä. Sairauksien ehkäisy, hyvä hoito ja kun-
toutus ovat olennainen osa erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon keskinäistä hoitoketjutyötä. 
Erikoissairaanhoito voi toimia terveyden edistäjänä 
myös viestinnällisin keinoin. Niin ikään erikoissai-
raanhoito voi vaikuttaa terveydenhuollon ammat-
tihenkilöstön perus-, täydennys- ja lisäkoulutuksen 
sisältöihin ja painotuksiin. Terveyden edistämisen 
näkökulmaa ja taitojen opettamista on suunniteltu 
lisättävän.
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Vuonna 2008 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
on aloitettu monivuotinen Terveyden edistäminen 
erikoissairaanhoidossa -hanke. Kohderyhmänä ovat 
potilaat, omaiset, henkilökunta ja koko alueen väestö. 
Painoalueiksi on valittu diabeteksen ja samalla sydän- 
ja verisuonisairauksien ehkäisy, masennuksen ehkäisy, 
tupakoinnin ja terveydelle haitallisen alkoholin käy-
tön vähentäminen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin 
tukeminen. Hankkeella on ohjausryhmä, jossa ovat 
edustettuina kaikki PSHP:n toimialueet ja aluesai-
raalat. Siinä on myös asiantuntijajäseniä Stakesista ja 
yleislääketieteen vastuualueelta.

Hanke on organisoitu siten, että sairaanhoitopii-
rin jokainen vastuualue vastaa yhden terveyden edis-
tämisen alueen kehittämisestä ja koordinoinnista. 
Jokaisella vastuualueella on toiminnan ohjausryhmä 
ja nimetyt vastuuhenkilöt (kuva 40).

 

Terveyden edistäminen Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä Dehkon 2D 
-hankkeen jälkeen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 
2003 asti toiminut terveyden edistämisen yksikkö, 
jossa on ollut omaa henkilökuntaa (Korpi-Hyövälti 
ym. 2008). Yksikkö suuntautui aluksi henkilökunnan 
työhyvinvointi- ja terveyskasvatusasioihin, potilaiden 
terveyskasvatukseen sekä terveyttä edistävien sairaa-
loiden verkostotyöhön, mutta yksikkö on toiminut 
laajenevasti myös yhteistyössä muiden, sairaanhoito-

piirin ulkopuolisten terveydenedistämistoimijoiden 
kanssa. Vuodesta 2008 alkaen terveyden edistämisen 
yksikkö on toiminut sairaanhoitopiirin keskustoimis-
ton alaisena toimintayksikkönä. 

Sairaanhoitopiiri on myös toteuttanut Kansalli-
sen terveyshankkeen rahoituksen avulla useita alueen 
väestön terveyden edistämiseen tähtääviä hankkeita.

Dehkon 2D - ja muiden terveydenedistämishank-
keiden päättyessä näiden hankkeiden esille nostamat 
terveyden edistämisen haasteet ja hanketoiminnas-
sa kehitetyt työkäytännöt ja toimintamallit siirtyvät 
hyödyntämään terveydenedistämisen yksikön perus-
toimintaa. Maakunnallisen yksikön kautta Dehkon 
2D -hankkeen tulokset ja työkäytännöt saadaan näin 
tukemaan alueen kuntien ja kuntayhtymien tervey-
denedistämistyötä.  

Terveyden edistämisen toimintayksikön tueksi on 
perustettu laaja neuvottelukunta, johon osallistuvat 
niiden paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden 
edustajat, jotka ovat keskeisiä terveydenedistämis-
työssä. Kunnallisten toimijoiden ohella tällaisia ovat 
mm. Kuortaneen urheiluopisto, Pohjanmaan liikunta 
ja urheilu, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöt sekä 
yksityinen hyvinvointisektori. Neuvottelukunta vali-
taan valtuustokaudeksi. Sen koordinoimana työsken-
telee elinkaarimallin mukaisesti muodostetut asian-
tuntijajaostot (lasten ja nuorten terveyden edistämi-
sen jaosto, työikäisten terveyden edistämisen jaosto, 
ikäihmisten terveyden edistämisen jaosto, terveyden 
edistämisen tiedotusjaosto).  

KUVA 40. Terveyden edistäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa Dehkon 2D -hankkeen jälkeen.
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Terveyden edistämisyksikkö suuntaa vuodesta 
2009 alkaen toimintaansa erityisesti kansantautien 
ehkäisyyn. Kohteina ovat tyypin 2 diabetes, sydän- 
ja verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 
päihde- ja mielenterveystyö sekä tapaturmat. Näiden 
osalta tullaan laatimaan ja toteuttamaan maakunnal-
lisia toimintaohjelmia. Dehkon 2D -hankkeen puit-
teissa syntynyttä kokemusta ja osaamista on tarkoitus 
hyödyntää tässä työssä. Yksikön käytössä olevia hen-
kilöstöresursseja vahvistetaan vuoden 2009 alussa siir-
tämällä päättyneestä hankkeesta aluekoordinaattori 
terveyden edistämisyksikön kehittämissuunnittelijan 
toimeen. Osa yksikön henkilökunnasta on suoraan 
yksikköön sijoitettuja, osa hankitaan sisäisten osto-
palvelujen kautta. Yksikön henkilötyöresursseja lisä-
tään sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman mukaan 
myös vuosina 2010 ja 2011 siten, että vuonna 2011 
yksikössä on kuusi kokoaikaista työntekijää (Pihlaja-
mäki J, henkilökohtainen tiedonanto). Tämän lisäksi 
yksikön toimintaresursseja täydennetään sisäisten os-
topalvelujen avulla.

Terveyden edistämisen toimintayksikön keskeisiä 
tehtäviä ovat:

Maakunnallisen toimintaverkoston kokoaminen, • 
ylläpitäminen ja kehittäminen
Tiedon kerääminen ja asiantuntijana toimiminen• 
Koulutus, konsultointi ja muu tiedon välittäminen• 
Terveyden edistämistä koskevan materiaalin tuot-• 
taminen ja välittäminen
Verkkolehden toimittaminen (Dehkon 2D • 
-hankkeen kokemusten pohjalta)
Maakunnallisen nettiportaalin ylläpitäminen ja • 
kehittäminen 
Alueen väestölle suunnattu tiedotus• 
Hanketoiminta; ideointi, valmistelu, rahoituksen • 
hankinta
Osallistuminen Terveyttä Edistävät Sairaalat • 
-verkoston toimintaan
Toiminta muissa kansallisissa ja kansainvälisissä • 
verkostoissa
Tapahtumien järjestäminen• 
Henkilökunnan terveyden ja hyvinvoinnin edis-• 
täminen
Terveyslähtöisen toimintakulttuurin ylläpitämi-• 
nen ja edistäminen

Syntyvän verkoston toimintaperiaatteita ja tavoitteita:
Yhteinen näky terveemmästä Etelä-Pohjanmaasta• 
Toimijoitten itsenäinen toiminta ja oma vastuu• 
Yhteiset hankkeet, tempaukset ja muu yhdessä • 
tekeminen
Verkoston sisäinen tiedottaminen, sitouttaminen • 

Terveyden edistämisyksikön toiminnan rinnalla      
EPSHP pyrkii edelleen toteuttamaan terveydenedis-
tämistyötä hankkeiden kautta. KASTE-ohjelman 
Hyvinvoiva Väli-Suomi -kokonaisuuteen on esitetty 
kolmea hanketta, jotka perustuvat Dehko 2D -hank-
keen pohjalle.

Väli-Suomen KASTE -ohjelmaan on esitetty 
sisällytettäväksi myös päihde- ja mielenterveystyön 
hankekokonaisuus. STM:n terveydenedistämisrahois-
ta on haettu kolmea hanketta, joista yksi on suoranai-
nen jatke Dehkon 2D -hankkeelle. Hanketyömalli 
soveltuu hyvin terveyden edistämistoimintaan, koska 
hankerakenne sinänsä synnyttää jäntevyyttä ja tavoit-
teellisuutta toiminnalle, ja hankkeiden luonnollinen 
toimintatapa on eri toimijoiden verkottuminen.

Terveyden edistäminen Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä Dehkon 2D 
-hankkeen jälkeen

Keski-Suomen kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat so-
pineet, että suurten kansantautien preventiosta ja 
maakunnallisesta terveyden edistämisestä vastaa 
perustettava preventiotiimi kuntarahoituksen tur-
vin vuodesta 2009 alkaen (Korpela ym. 2008). Pre-
ventitiimi sijoitetaan uuteen perusterveydenhuollon 
yksikköön, johon perustetaan neljä tointa tai virkaa: 
perusterveydenhuollon yksikön osastonhoitajan, kan-
santautien asiantuntijahoitajan, ravitsemusterapeutin 
ja terveysliikunnan asiantuntijan toimet (Vanhala M, 
henkilökohtainen tiedonanto 2008).  Lisäksi terveys-
tietokeskus Palanssiin palkataan työntekijä.

Preventiotyössä keskitytään ammattilaisten tieto-
taidon ja valmiuksien parantamiseen terveyden edis-
tämisen ja sekundaariprevention alueella käyttäen 
hyväksi sairaanhoitopiirien ja kuntien moniammatil-
lisia preventioryhmiä ja terveystietotupia.

Rakenne: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yleislää-
ketieteen yksikkö ja perustettu kansantautien preven-
tion ohjausryhmä vastaavat eri-ikäisten henkilöiden 
kansantautien prevention ja kansanterveyden edistä-
misen ohjauksesta maakunnan alueella (kuva 41).
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Preventiotyön muina tavoitteina on:

Edistää terveellisiä ruokailutottumuksia, tervey-• 
den kannalta riittävää liikuntaa, savuttomuutta, 
riittävää unta, mielen hyvinvointia, normaalipai-
noa sekä tervettä ja laillista suhdetta päihteisiin
Käyttää työvälineinä esimerkiksi varhaisen puut-• 
tumisen ja mini-intervention malleja, tuottaa 
tutkittua tietoa menetelmistä, tukea uuden tiedon 

ja hyvien käytäntöjen istuttamista käytännön 
terveydenedistämistyöhön, koordinoida ammatti-
henkilöstön koulutusta sekä seurata prevention ja 
terveyden edistämisen tilaa maakunnassa 
Tehdä yhteistyötä Keski-Suomen Kansantervey-• 
den Edistämiskeskus ry:n (KANTERE) kanssa, 
joka vastaa väestötasolla terveyden edistämisestä 
ja kansantautien preventiosta yhteistyössä kansa-
laistoimijoiden kanssa

 Keski-Suomen maakunnallinen terveyden edistämi-
sen suunnitelma ohjaa tämän toiminnan suuntaviivo-
ja alueellamme. 

Missio: 

Vahvistaa ja kehittää preventiota erikoissairaan-• 
hoidon ja perusterveydenhuollon yhteisenä toi-
mintana
Toiminnan kohteena ovat alueen terveydenhuol-• 
lon, sosiaalitoimen, liikunta- ja kuntoutustoimin-
nan sekä ravitsemistyön ammattilaiset

Visio: 

Sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen eh-• 
käisyn ja sekundaariprevention hyvien mallien 
kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä laajenta-
minen uusiin kohderyhmiin

KUVA 41. Kansantautien prevention organisaatio KSSHP:n alueella Dehkon 2D -hankkeen jälkeen.

Keski-Suomen preventiotyön keskeisinä tavoitteina 
on:

Kehittää maakunnallinen terveyden edistämisen 1. 
ja sekundaariprevention toteuttamismalli, joka 
mahdollistaa asiakkaille palvelun saannin asuin-
paikasta riippumatta.

Kehittää korkean riskin asiakkaan hoitoa eri-2. 
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyönä.

Tukea väestöä kansansairauksien omaehtoises-3. 
sa hoidossa. Erityisesti keskitytään sydän- ja 
verisuonitautien, diabeteksen, osteoporoosin ja 
kaatumistapaturmien, keuhkosairauksien, mie-
lenterveyden ongelmien sekä päihteiden liika-
käytön ehkäisyyn ja kuntoutukseen. 

Kansantautien prevention ohjausryhmä
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Elintapaohjauksen vahvistaminen ja kehittäminen• 
Väestöstrategian toteuttaminen yhteistyössä • 
KANTERE:een ja muiden toimijoiden kanssa

Näkymä 2009–2010:

KYS-erva-alue on saanut KASTE-ohjelman rahoi-
tusta vuosille 2008–2010, ja hankkeen kärkenä on 
D2D-toiminnan lopullinen istuttaminen, sydän- ja 
verisuonitautien prevention järjestäminen ja suurten 
kansantautien ennaltaehkäisy korkean riskin stra-
tegialla, hoitopolkuja viilaamalla, ottamalla mini-
interventio jokapäiväiseen käyttöön ja perustamalla 
alueelle terveystietotupia kansalaisten itsehoitoa 
varten. KASTE-ohjelma vaikuttaa osaltaan tulevan 
toiminnan suuntaviivoihin.

Terveyden edistäminen Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP)  
Dehkon 2D -hankkeen jälkeen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimii alu-
eellinen terveyden edistämisen johtoryhmä, jossa on 
mukana edustajia sairaanhoitopiiristä, maakuntalii-
toista, lääninhallituksesta, ammattikorkeakoulusta, 
yliopistosta, julkisesta ja yksityisestä työterveys-
huollosta sekä järjestöistä. Terveyden edistämisen 
johtoryhmän toiminnan tavoitteena on terveyden 
edistämisen toimintojen vakiinnuttaminen, hyvien 
käytäntöjen kokoaminen, pysyvien rakenteiden luo-
minen ja jatkuvuuden turvaaminen. Lisäksi työryh-
män tavoitteena on terveyden edistämisen parissa 
työskentelevien henkilöiden ja organisaatioiden yh-
teen saattaminen ja keskustelun ylläpitäminen. Ter-
veyden edistämiselle ollaan laatimassa strategiaa, joka 
valmistuu alkuvuodesta 2009.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on antanut 
tukea perusterveydenhuollossa tehtävän ennaltaeh-
käisytyön koordinointiin. Esimerkkinä tästä työstä 
on tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeen-
panohanke (Dehkon 2D -hanke 2003–2007), johon 
sairaanhoitopiirin kaikki kunnat osallistuivat.

Sairaanhoitopiiri on valmistellut perusterveyden-
huollon tukemista, alueellista yhteistyötä ja tervey-
den edistämisen koordinointia varten perustettavaa 
terveyden edistämisen yksikköä. Yksikön tehtäviin 
liitetään myös ennaltaehkäisy- ja terveyden edistä-
mishankkeiden organisointiin osallistuminen, alan 
koulutustapahtumien järjestäminen, seurantajärjes-
telmien kehittäminen ja hyvinvointiohjelmien toi-
meenpanon tukeminen.  Yksikön aktiivinen toimin-

ta on perusedellytys nyt rakennettujen verkostojen 
ja palveluketjun säilymiselle ja ennaltaehkäisytyön 
kehittymiselle. Toisaalta yksikkö voi toimia palve-
lupakettien suunnittelijana ja vastata terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen hyvien käytäntöjen ben-
chmarkingista ja levittämisestä omalla alueellaan 
sekä kansanvälistä yhteyksien ylläpidosta. Edelleen 
yksikön suunnitellaan vastaavan osaltaan tulevassa 
terveydenhuoltolaissa mainituista tehtävistä, kuten 
kansanterveystyön yhteistyösuunnitelman laatimi-
sesta. 

Yksikön perusrahoitus järjestetään ainakin alku-
vaiheessa sairaanhoitopiirin valmiusrahaston kautta 
siten, että valmiusrahastosta osoitetaan tietty summa 
asukasta kohden tätä toimintaa varten. Edellisen li-
säksi yksikkö hakee aktiivisesti hankekohtaista rahoi-
tusta (mm. KASTE-ohjelma).

Terveyden edistäminen Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiirissä (PSSHP)  
Dehkon 2D -hankkeen jälkeen

Sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille 2009–2013 
keskeinen toiminta-ajatus on terveyden edistämi-
nen. Tämä tavattoman laaja käsite konkretisoituu 
D2D:n pysyvänä juurruttamisena sairaanhoitopiirin 
alueelle sekä levittäminen KYS-erityisvastuualueelle 
(erva-alue). Keskeisenä asiana D2D:n kannalta on, 
että valtakunnallisesta KASTE-ohjelmasta (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2008) saatiin mittavaa ra-
hoitusta terveydenedistämistyöhön Toiminnallisesti 
yhteinen erityisvastuualue vuonna 2012 – kroonisten 
kansansairauksien ehkäisy ja varhainen toteaminen 
KYS-erva-alueella -hankkeelle vuosille 2009 - 2011. 
Hankkeen tavoitteena on laajentaa keskeisten kan-
santautien ehkäisyn koeteltuja malleja noudattaen 
koko KYS-erva-aluetta koskevaksi sosiaali- ja terve-
ydenhuollon toiminnaksi. Hankkeessa toteutettavat 
osahankkeet ovat (1) D2D-sydän-ohjelman ja toi-
mintamallin levittäminen koko KYS-erva-alueelle, 
(2) Elintapasairauksien ennaltaehkäisy mini-inter-
vention avulla, (3) Sekundaariprevention tehosta-
minen–hoitoketjut kuntoon ja (4) Terveystietotuvat 
väestölle sekä (5) Sektori- ja hallintorajat ylittävän 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamal-
lin kehittäminen ja levittäminen osana palveluketjuja 
ja hyvinvointijohtamista. Hankkeessa hyödynnetään 
ja levitetään käytäntöön Pohjois-Savon ja Keski-
Suomen D2D-hankkeen tuloksia ja toimintatapoja, 
Keski-Suomen EVI-hankkeessa syntyneitä preven-
tiivisiä toimintamalleja sekä Etelä-Savon sairaan-
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hoitopiirin TERESA-hankkeen ja Itä-Savon sai-
raanhoitopiirin (SOSTERI) Kunnan korkeimman 
johdon yhteistyö terveyden edistämisessä -hankkeen 
sekä Pohjois-Karjalan diabetesprojektin tuloksia. 
Tavoitteena on, että vuonna 2012 KYS-erva-alueella 
on toiminnallisesti yhtenäinen preventio-ohjelma, 
joka sisältää väestöstrategian ja sen toimeenpanon, 
kansansairauksien sekundaariprevention hoito- ja 

palveluketjuineen, suuren riskin strategian ja elinta-
pasairauksien mini-intervention. Tavoitteena on, että 
KYS-erva-alueelle saadaan yhtenäinen hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen toimintamalli, jossa on so-
vittu yhteisistä toimintaperiaatteista, kuten johtami-
sesta, koordinoinnista ja vastuista paikallisesti, seu-
dullisesti, maakunnallisesti ja erityisvastuualueella. 
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21. Hankkeen loppumiseen liittyvät toimenpiteet 

Asiakirjojen arkistointi 

Hankkeen asiakirjoja säilytetään sopijaosapuolien 
arkistoissa kunkin sopijaosapuolen omien arkistoin-
tisäädösten mukaisesti. 

Dehkon 2D -hankkeen sopijaosapuolet ovat laati-
neet ja allekirjoittaneet vuodenvaihteessa 2008–2009 
sopimuksen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
toimeenpanohankkeen (D2D) tietoaineiston ana-
lysoinnista ja hyödyntämisestä vuosina 2009–2010. 
Sopimuksessa ja sen liitteissä on sovittu hankkeessa 
kerätyn aineiston hallinnasta sekä tulosten julkaise-
misesta ja levittämisestä. 
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sihteeri:   Kiuru, Satu, Dehko-sihteeri, Suomen Diabetesliitto

Hiltunen, Liisa, diabetesvastuulääkäri, Oulun kaupungin terveysvirasto• 
Himanen, Outi, koulutussuunnittelija, Suomen Diabetesliitto• 
Hyytiä, Arja, aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto• 
Kangas, Jaana, väestövastuuhoitaja, Vammalan ja Äetsän ktt:n ky• 
Kivekäs, Jorma, ylilääkäri, Lempäälän terveyskeskus• 
Korpela, Kaija, aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto• 
Marttila, Jukka, psykologi, Suomen Diabetesliitto• 
Pesonen, Karita, aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto• 
Pölönen, Auli, aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto• 
Saaristo, Timo, valtakunnallinen koordinaattori, Suomen Diabetesliitto• 
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puheenjohtaja:  Saaristo, Timo, valtakunnallinen koordinaattori, Suomen Diabetesliitto 
sihteeri:   Kiuru, Satu, Dehko-sihteeri, Suomen Diabetesliitto

Ahonen, Kirsti, ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri• 
Jokelainen, Jari, sovellussuunnittelija, Oulun yliopisto• 
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Kukkonen-Harjula, Katriina, tutkija, UKK-instituutti• 
Kunnamo, Ilkka, terveyskeskuslääkäri, Saarijärvi-Karstulan seudun terveyskeskus• 
Peltonen, Markku, erikoistutkija, tilastotieteilijä, Kansanterveyslaitos• 
Rimpelä, Arja, professori, Tampereen yliopisto• 
Syrjäläinen, Juha, projektisihteeri, alueellinen Diabeteshanke, HUS• 
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Mukana olleet toimipaikat
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Kuntayhtyma Yksikko                                               Huomautus

Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky (Akaa, 
Kylmäkoski, Urjala) Kylmäkosken terveysasema 
Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky (Akaa, 
Kylmäkoski, Urjala) Urjalan terveysasema 
Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky
 (Akaa, Kylmäkoski, Urjala) Viialan terveysasema (Akaa) 
Hämeenkyrö Hämeenkyrön terveyskeskus 
Ikaalinen Ikaalisten terveyskeskus 
Juupajoki Juupajoen terveyskeskus 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Kangasalan terveyskeskus 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Kuhmalahden terveysasema 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Luopioisten terveysasema (Pälkäne) 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Pälkäneen terveysasema 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Sahalahden terveysasema (Kangasala) 
Kihniö Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, 
Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Kiikoisten terveysasema 
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, 
Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Lavian terveysasema 
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, 
Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Suodenniemen terveysasema (Vammala) 
Kuru Kurun terveyskeskus
Lempäälä Lempäälän terveyskeskus
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, 
Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Mouhijärven terveysasema
Mäntän seudun terveydenhuoltoalue Mäntän terveysasema
Mäntän seudun terveydenhuoltoalue Vilppulan terveysasema
Nokia Nokian terveyskeskus
Orivesi Oriveden terveyskeskus
Parkano Parkanon terveyskeskus
Pirkkala Pirkkalan terveyskeskus
Ruovesi Ruoveden terveyskeskus
Tampere, terveyspalvelut Aikuisten terveystarkastusyksikkö
Tampere, terveyspalvelut Atalan terveysasema
Tampere, terveyspalvelut Hatanpään lääkäriasema
Tampere, terveyspalvelut Hervannan lääkäriasema
Tampere, terveyspalvelut Kaukajärven lääkäriasema
Tampere, terveyspalvelut Kämmenniemen terveysasema
Tampere, terveyspalvelut Lielahden terveysasema
Tampere, terveyspalvelut Linnainmaan terveysasema
Tampere, terveyspalvelut Pyynikin lääkäriasema
Tampere, terveyspalvelut Raholan-Pispalan terveysasema
Tampere, terveyspalvelut Tammelakeskuksen lääkäriasema
Tampere, terveyspalvelut Tesoman terveysasema
Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky, Akaa Toijalan terveysasema (Akaa)
Valkeakoski Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (
Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Vammalan pääterveysasema
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, 
Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Äetsän terveysasema
Vesilahti Vesilahden terveyskeskus
nyk. Ylöjärven kaupunki Viljakkalan terveysasema (Ylöjärvi)
Virrat Virtain terveyskeskus



LOPPURAPORTTI     160    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

Ylöjärvi Ylöjärven terveyskeskus
Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky 
(Akaa, Kylmäkoski, Urjala) Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky/työterveyshuolto Toijalan, Urjalan  
  ja Viialan toimipaikat
 Hämeenkyrön terveyskeskus/työterveyshuolto
 Ikaalisten terveyskeskus/työterveyshuolto 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Kangasalan seudun terveyskeskuksen ky/työterveyshuolto, 
 Kangasalan terveyskeskus 
 Kihniön terveys- ja palvelukeskus/työterveyshuolto 
Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen,       
Lavia, Mouhijärvi, Vammala, Äetsä) Sastamalan perusturvaky/työterveyshuolto, Vammalan, Lavian,   
 Mouhijärven toimipaikat 
 Kurun terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Lempäälän terveyskeskus/työterveyshuolto 
Mäntän seudun terveydenhuoltoalue Mäntän terveysasema/työterveyshuolto 
Mäntän seudun terveydenhuoltoalue Vilppulan terveysasema/työterveyshuolto 
 Nokian terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Oriveden terveyskeskus/työterveyshuolto  
 Parkanon terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Pirkkalan terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Ruoveden terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Tays:n hlökunnan työterveysasema kantasairaala 
 Tays:n hlökunnan työterveysasema Pikonlinna, lopettanut toimintansa  
 Pikonlinnan muutettua kantasairaalaan
 Tays:n hlökunnan työterveysasema Pitkäniemi 
Tampere, terveyspalvelut Tullinkulman työterveys 
 Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Vesilahden terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Virtain terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Ylöjärven terveyskeskus/työterveyshuolto 
 Medivire Treen työterveysasema / Hammareninkatu, nyk. Suomen   
 Terveystalo, Tampere, Työterveys, Tullintori
 Medivire Treen työterveysasema / Insinöörinkatu nyk. Suomen Terveystalo, 
Tampere, Työterveys, Tullintori
 Metso Minerals (Tampere) Oy työterveysasema 
 Metsäapila Työterveyspalvelut Oy, Mänttä 
 Tamfelt Oyj Ab työterveysasema 
 Lääkärikeskus Mehiläinen Tampere 
 Lääkäriasema Mehiläinen, Tampere, Messukylä 
 Lääkäriasema Mehiläinen, Tampere, Myllypuro 
 Tampereen Lääkärikeskus Oy, Koskiklinikka, työterveyspalvelut 
 Tampereen Työterveys ry / Finlaysonin alueen työterveysasema 
 Tampereen Työterveys ry / Hervannan työterveysasema 
 Tampereen Työterveys ry / Kangasalan terveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Kyröskosken työterveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Lielahden työterveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Myllypuro
 Tampereen Työterveys ry / Nanson terveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Nokia Networks Oy
 Tampereen Työterveys ry / Nokian työterveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Päätyöterveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Sahalahti / Saarioinen Oy
 Tampereen Työterveys ry / Sarankulman terveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Takon työterveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Tesoma
 Tampereen Työterveys ry / Valkeakosken työterveysasema
 Tampereen Työterveys ry / Vestonkatu
 UPM-Kymmene Oyj, Valkeakoski, Työterveysasema
 Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus
 Kuopion terveyskeskus / Pöyrön terveysasema
 Kuopion terveyskeskus / Vehmersalmen terveysasema
 Kuopion terveyskeskus / Riistaveden terveysasema
Siilinjärven ja Maaningan th:n ky Siilinjärven terveyskeskus
Siilinjärven ja Maaningan th:n ky Vuorelan terveysasema
Siilinjärven ja Maaningan th:n ky Maaningan terveysasema
Siilinjärven ja Maaningan th:n ky Siilinjärven terveyskeskus / Työterveyshuolto
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 Lapinlahden terveyskeskus
 Lapinlahden terveyskeskus/ työterveyshuolto
Iisalmen seudun ktt:n ky Iisalmen terveyskeskus
Iisalmen seudun ktt:n ky Vieremän terveysasema
Iisalmen seudun ktt:n ky Iisalmen ja Vieremän työterveysasema
  Kiuruveden terveyskeskus
  Kiuruveden terveyskeskus / Työterveyshuolto
Koillis-Savon ktt:n ky Juankosken terveysasema
Koillis-Savon ktt:n ky Juankosken terveysasema/ työterveyshuolto
Koillis-Savon ktt:n ky Kaavin terveysasema
Koillis-Savon ktt:n ky Kaavin terveysasema /työterveyshuolto
Koillis-Savon ktt:n ky Tuusniemen terveysasema
Koillis-Savon ktt:n ky Tuusniemen terveysasema/ työterveyshuolto
  Nilsiän terveyskeskus
  Nilsiän terveyskeskus/ työterveyshuolto
  Varpaisjärven terveyskeskus
  Varpaisjärven terveyskeskus/ työterveyshuolto
Pielaveden ja Keiteleen ktt:n ky Pielaveden terveyskeskus
Pielaveden ja Keiteleen ktt:n ky Keiteleen terveysasema
Pielaveden ja Keiteleen ktt:n ky Pielaveden terveyskeskus/ työterveyshuolto
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Suonenjoen terveyskeskus
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Suonenjoen terveyskeskus/ työterveyshuolto
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Karttulan terveysasema
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Karttulan terveyasema / työterveyshuolto
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Vesannon terveysasema
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Vesannon terveysasema /työterveyshuolto
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Rautalammin terveysasema
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Rautalammin terveysasema /työterveyshuolto
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Tervon terveysasema
Sisä-Savon terveydenh.:n ky Tervon terveysasema /työterveyshuolto
  Leppävirran terveyskeskus
  Leppävirran terveyskeskus/ työterveyshuolto
  Varkauden terveyskeskus/ Kommilan terveysasema
  Varkauden terveyskeskus / Käpykankaan terveysema
  Varkauden terveyskeskus / Taulumäen terveysasema
  Varkauden terveyskeskus  / Kangaslammin terveysasema
  Varkauden kaupungin työterveysasema
  KemiraGrowhow, työterveyshuolto
  Mehiläinen Kuopio
  Oma Lääkäri Oy
  Suonenjoen Työterveys ry.
  Varkauden Työterveyspalvelut Oy 
  Juankosken Työterveys Ky. lopettanut toimintansa 5/2008
  Keiteleen terveysasema/työterveyshuolto 
  Iittala Oy Ab Sorsakosken tehdas, työterveyshuolto,    
  lopettanut toimintansa 12/2007
  Haapajärven terveyskeskus 
Siikalatvan terveyspalvelualue Haapaveden terveyskeskus 
  Hailuodon terveyskeskus 
  Haukiputaan terveyskeskus 
  Iin terveyskeskus 
  Kalajoen terveyskeskus 
  Kempeleen terveyskeskus 
  Kiimingin terveyskeskus 
  ent. Kuivaniemen terveyskeskus 
  Kuusamon terveyskeskus 
  Kärsämäen terveyskeskus 
  Limingan terveyskeskus 
  Lumijoen terveyskeskus
  Muhoksen terveyskeskus
  Nivalan terveyskeskus
Oulaisten seudun kansanterveystyön ky  Merijärven terveysasema
Oulaisten seudun kansanterveystyön ky  Oulaisten terveyskeskus
Oulaisten seudun kansanterveystyön ky  Vihannin terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Diabetesvastaanotto
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Höyhtyän terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Kaakkurin terveysasema
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Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Kaijonharjun terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Keskustan terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Keskusäitiysneuvola
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Kontinkankaan terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Myllyojan terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Opiskelijaterveydenhuolto
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Rajakylän terveysasema
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Tuiran terveysasema
  Oulunsalon terveyskeskus
Siikalatvan terveyspalvelualue Piippolan terveyskeskus
  Pudasjärven terveyskeskus
  Pyhäjärven terveyskeskus
Raahen seudun terveydenhuollon ky ent. Pattijoen terveysasema
Raahen seudun terveydenhuollon ky Pyhäjoen terveysasema
Raahen seudun terveydenhuollon ky Raahen pääterveysasema
Raahen seudun terveydenhuollon ky Ruukin terveysasema
Raahen seudun terveydenhuollon ky ent. Saloisten terveysasema
Raahen seudun terveydenhuollon ky Siikajoen terveysasema
Siikalatvan terveyspalvelualue Rantsilan terveyskeskus
  Reisjärven terveyskeskus
Siikalatvan terveyspalvelualue: Kestilän terveysasema
Siikalatvan terveyspalvelualue Pulkkilan terveysasema
Siikalatvan terveyspalvelualue Pyhännän terveysasema
  Taivalkosken terveyskeskus
  Tyrnävän terveyskeskus
  Utajärven terveyskeskus
  Vaalan terveyskeskus
Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä Alavieskan terveyskeskus
Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä Sievin terveyskeskus
Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä Ylivieskan terveyskeskus
  Yli-Iin terveyskeskus
  Ylikiimingin terveyskeskus
  Haapajärven terveyskeskus työterveyshuolto
Siikalatvan terveyspalvelualue Haapaveden terveyskeskus työterveyshuolto
  Hailuodon terveyskeskus työterveyshuolto
  Haukiputaan terveyskeskus työterveyshuolto
  Iin terveyskeskus työterveyshuolto
  Kempeleen terveyskeskus työterveyshuolto
  Kiimingin terveyskeskus työterveyshuolto
  ent. Kuivaniemen terveyskeskus työterveyshuolto
  Kuusamon terveyskeskus työterveyshuolto
  Limingan terveyskeskus työterveyshuolto
  Muhoksen terveyskeskus työterveyshuolto
  Nivalan terveyskeskus työterveyshuolto
Oulaisten seudun kansanterveystyön ky tth Merijärven terveysasema työterveyshuolto
Oulaisten seudun kansanterveystyön ky tth Oulaisten terveysasema työterveyshuolto
Oulaisten seudun kansanterveystyön ky tth Vihannin terveysasema työterveyshuolto
  Oulunsalon terveyskeskus työterveyshuolto
  Pudasjärven terveyskeskus työterveyshuolto
  Pyhäjärven terveyskeskus työterveyshuolto
Raahen seudun terveydenhuollon ky tth Pyhäjoen terveysasema työterveyshuolto
Raahen seudun terveydenhuollon ky tth Raahen terveysasema työterveyshuolto
Raahen seudun terveydenhuollon ky tth Ruukin terveysasema työterveyshuolto
Raahen seudun terveydenhuollon ky tth Siikajoen terveysasema työterveyshuolto
Siikalatvan terveyspalvelualue Rantsilan terveyskeskus työterveyshuolto
  Reisjärven terveyskeskus työterveyshuolto 
Siikalatvan terveyspalvelualue Kestilän terveysasema työterveyshuolto 
Siikalatvan terveyspalvelualue Pulkkilan terveysasema työterveyshuolto 
Siikalatvan terveyspalvelualue Pyhännän terveysasema työterveyshuolto 
  Tyrnävän terveyskeskus työterveyshuolto 
  Taivalkosken terveyskeskus työterveyshuolto 
  Utajärven terveyskeskus työterveyshuolto 
  Vaalan terveyskeskus työterveyshuolto 
Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä tth Alavieskan terveyskeskus työterveyshuolto 
Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä tth Sievin terveyskeskus työterveyshuolto 
Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä tth Ylivieskan terveyskeskus työterveyshuolto 
  Yli-Iin terveyskeskus työterveyshuolto 
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  Ylikiimingin terveyskeskus työterveyshuolto 
  Medivire työterveyspalvelut Oy Kempele, yksikkö lakkautettu
  ent. Medivire Työterveyspalvelut  
  Medivire työterveyspalvelut Oy Rusko, yksikkö lakkautettu
  ODL Terveys Työterveys
  Oulun Työterveys
  Pyhäsalmi Mine Oy terveysasema
  Rautaruukki Oyj  terveysasema
  Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö
  Hankasalmen terveyskeskus
Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hannikaisenkadun terveysasema
Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Huhtasuon terveysasema
Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskustan terveysasema
Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kuokkalan terveysasema
Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kyllön terveysasema
Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Säynätsalon terveysasema
Joutsan seudun thky Joutsan terveysasema
Joutsan seudun thky Leivonmäen terveysasema
Joutsan seudun thky Luhangan terveysasema
Jämsän seudun thky Jämsän terveysasema
Jämsän seudun thky Jämsänkosken terveysasema
Jämsän seudun thky Koskenpään terveysasema
Jämsän seudun thky Kuhmoisten terveysasema
Jämsän seudun thky Kuoreveden terveysasema
Keuruun-Multian thky Haapamäen terveysasema
Keuruun-Multian thky Keuruun terveysasema
Keuruun-Multian thky Multian terveysasema
  Kinnulan terveyskeskus
Korpilahti-Muuramen thky Korpilahden terveysasema
Korpilahti-Muuramen thky Muuramen terveysema
  Konneveden terveyskeskus
Laukaan kunta Laukaan terveyskeskus
Laukaan kunta Lievestuoreen terveysasema
Palokan thky Palokan terveysasema
Palokan thky Petäjäveden terveysasema
Palokan thky Tikkakosken terveysasema
Palokan thky Toivakan terveysasema
Palokan thky Uuraisten terveysasema
Palokan thky Vaajakosken terveysasema
  Pihtiputaan terveyskeskus
Saarijärven-Karstulan seudun thky Kannonkosken terveysasema
Saarijärven-Karstulan seudun thky Karstulan terveysasema
Saarijärven-Karstulan seudun thky Kivijärven terveysasema
Saarijärven-Karstulan seudun thky Kyyjärven terveysasema
Saarijärven-Karstulan seudun thky Pylkönmäen tevreysasema
Saarijärven-Karstulan seudun thky Saarijärven terveysasema
  Viitasaaren terveyskeskus
Äänekoski Konginkankaan terveysasema
Äänekoski Sumiaisten terveysasema
Äänekoski Suolahden terveysasema
Äänekoski Äänekosken terveysasema
  Hankasalmen terveyskeskus/työterveyshuolto
Joutsan seudun thky Joutsan terveysasema/työterveyshuolto
Joutsan seudun thky Leivonmäen terveysasema/työterveyshuolto
Joutsan seudun thky Luhangan terveysasema/työterveyshuolto
Jämsän seudun thky Jämsän terveysasema/työterveyshuolto
Jämsän seudun thky Jämsänkosken terveysasema/työterveyshuolto
Jämsän seudun thky Kuhmoisten terveysasema/työterveyshuolto
Jämsän seudun thky Kuoreveden terveysasema/työterveyshuolto
Keuruun-Multian thky Haapamäen terveysasema/työterveyshuolto
Keuruun-Multian thky Keuruun terveysasema/työterveyshuolto
  Kinnulan terveyskeskus/työterveyshuolto
Korpilahti-Muuramen thky Muuramen terveysasema/työterveyshuolto
  Konneveden terveyskeskus/työterveyshuolto
Laukaan kunta Laukaan terveysasema/työterveyshuolto
Laukaan kunta Lievestuoreen terveysasema/työterveyshuolto
Palokan thky Palokan terveysasema/työterveyshuolto
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Palokan thky Petäjäveden terveysasema/työterveyshuolto
Palokan thky Tikkakosken terveysasema/työterveyshuolto
Palokan thky Toivakan terveysasema/työterveyshuolto
Palokan thky Uuraisten terveysasema/työterveyshuolto
Palokan thky Vaajakosken terveysasema/työterveyshuolto
  Pihtiputaan terveyskeskus/työterveyshuolto
Saarijärven-Karstulan seudun thky Kannonkosken terveysasema/työterveyshuolto
Saarijärven-Karstulan seudun thky Karstulan terveysasema/työterveyshuolto
Saarijärven-Karstulan seudun thky Kivijärven terveysasema/työterveyshuolto
Saarijärven-Karstulan seudun thky Kyyjärven terveysasema/työterveyshuolto
Saarijärven-Karstulan seudun thky Pylkönmäen terveyskeskus/työterveyshuolto
Saarijärven-Karstulan seudun thky Saarijärven terveysasema/työterveyshuolto
  Viitasaaren terveyskeskus/työterveyshuolto
Äänekoski Suolahden terveysasema/työterveyshuolto
Äänekoski Äänekosken terveysasema/työterveyshuolto
  ent. Finnforest Oyj (Keuruu)
  Finnforest Oyj (Suolahti)
  GWS Systems Oy
  Ilmavoimien viestikoulu
  John Crane Safematic Oy/tth
  Mehiläinen Jyväskylä/tth
  Jyväskylän Seudun Työterveys 
  Jyväskylän  Työterveys ry
  Jämsän Lääkärikeskus Oy
  ent. Lääkäriasema Avita/ tth
  Medivire Työterveyspalvelut
  Medivire Työterveyspalvelut, Vihtavuori
  Metso Paper Oy/tth
  M-Real Oyj/tth Kangas
  M-Real Oyj/tth/Äänekoski
  Peurunka
  Pioneerirykmentti
  Kuntokylpylä Summassaari
  Suomen Terveystalo Oy Jyväskylä/työterveyshuolto 
  Suomen Terveystalo Oy Vaajakoski/työterveyshuolto 
  Työterveyspiste 
  UPM-Kymmene Oyj/Jämsänkosken työterveysasema 
  UPM-Kymmene Oyj/Kaipola työterveysasema 
  UPM-Kymmene Oyj/Schauman Wood Oy/Säynätsalo 
  UPM-Kymmene/Keuruun viilutehdas 
  Valtra Oy Ab 
  YTHS Jyväskylä 
  Äänekosken Lääkäripalvelu/tth 
  Tekevä-säätiö 
  Wire-projekti, päättynyt
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Evijärven terveysasema 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Alahärmän terveysasema 
Järviseudun terveyskeskus Alajärven toimipiste 
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Alavuden pääterveysasema 
  Ilmajoen terveyskeskus
  Isojoen terveyskeskus
Kyrönmaan terveyskeskus kuntayhtymä Isonkyrön terveysasema
  Jalasjärven terveyskeskus
Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskus Karijoen terveysasema
  Kauhajoen terveyskeskus
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kauhavan terveysasema
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kortesjärven terveysasema
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Kuortaneen terveysasema
  Kurikan terveyskeskus
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Lappajärven terveysasema
  Lapuan terveyskeskus
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Lehtimäen terveysasema
Seinäjoen seudun terveyskeskus Nurmon terveysasema
Seinäjoen seudun terveyskeskus Peräseinäjoen terveysasema
Seinäjoen seudun terveyskeskus Seinäjoen terveyskeskus
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Soinin terveysasema
  Teuvan Sosiaali- ja terveyskeskus
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Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Töysän terveysasema
Järviseudun terveyskeskus Vimpelin toimipiste
  Ylihärmän terveyskeskus
Seinäjoen seudun terveyskeskus Ylistaron terveysasema
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Ähtärin pääterveysasema
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Alahärmän terveysasema/työterveyshuolto
Järviseudun terveyskeskus Alajärven toimipiste/työterveyshuolto
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Alavuden TK-työterveys
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Evijärven terveysasema/työterveyshuolto
  Ilmajoen terveyskeskus/työterveyshuolto
  Isojoen terveyskeskus/työterveyshuolto
Kyrönmaan terveyskeskus kuntayhtymä Isonkyrön terveysasema/työterveyshuolto
  Jalasjärven terveyskeskus/työterveyshuolto
  Kauhajoen terveyskeskus/työterveyshuolto
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kauhavan terveysasema/työterveyshuolto
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kortesjärven terveysasema/työterveyshuolto
Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskus Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskus/työterveyshuolto
  Kurikan terveyskeskus/työterveyshuolto
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Lappajärven terveysasema/työterveyshuolto
  Lapuan terveyskeskus/työterveyshuolto
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Lehtimäen TK-Työterveys
Seinäjoen seudun terveyskeskus Seinäjoen seudun terveyskeskus/Työterveysyksikkö
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Soinin TK-Työterveys
  Teuvan Sosiaali- ja terveyskeskus/työterveyshuolto
Järviseudun terveyskeskus Vimpelin terveyskeskus/työterveyshuolto
  Ylihärmän terveyskeskus/työterveyshuolto
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Ähtärin TK-Työterveys
  Asematien Lääkärikeskus, Ilmajoki
  Atria Oyj/Työterveyshuolto, Nurmo
  Suomen Terveystalo Lapua
  Lääkäriasema ILO, Töysä
  Lääkäriasema K. Niemelä, Ilmajoki (IPSORUM OY)
  Lääkäriasema K. Niemelä, Seinäjoki
  Finn-Power työterveysasema, Kauhava
Suomen Terveystalo Medivire Työterveyspalvelut Oy
  Seinäjoen Lääkäritalo
Suomen Terveystalo Seinäjoen Työterveyskeskus Oy
  SL-Lääkintäpalvelut
  Vimpelin Lääkärikeskus Oy
  Suomen Terveystalo, Härmä
  Medipa, Alavus
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INFORMAATIOLEHTINEN KORKEAN RISKIN HENKILÖILLE,   
JOTKA TULIVAT MUKAAN HANKKEESEEN
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 Tiedonkeruulomakkeet

 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 

elintavoin on mahdollista

Teillä on todettu joukko tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen riskitekijöitä. Perintötekijöitä 

lukuun ottamatta näihin on mahdollista vaikuttaa elintavoilla. Useiden tutkimusten mukaan 

painonhallinta, liikunta, oikeanlainen ravinto sekä tupakoimattomuus auttavat ehkäisemään tai 

ainakin siirtämään tyypin 2 diabeteksen kehittymistä mahdollisimman myöhäisiin ikävuosiin. 

Tyypin 2 diabetes on vakava pitkäaikaissairaus, joka on yleistymässä räjähdysmäisesti 

kaikkialla maailmassa. Ainakin joka kolmannella suomalaisella on perinnöllinen alttius saada 

tyypin 2 diabetes. Noin 100 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan tyypin 2 diabetesta 

tietämättään. 

Oheisissa lomakkeissa kysytään tietoja, jotka liittyvät elintapoihin, elinolosuhteisiin, 

ammattiin ja terveyteen. Kun täytätte lomakkeet huolellisesti, Teille voidaan yhdessä 

terveydenhoitajan / lääkärin kanssa laatia mahdollisimman tehokas suunnitelma 

sairastumisvaaranne pienentämiseksi.

Dehkon 2D-hanke viidessä sairaanhoitopiirissä

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiireissä toteutetaan vuosina 2003−2007 mittava 2D-hanke tyypin 2 diabeteksen 

ehkäisemiseksi. Hankkeessa pyritään löytämään henkilöitä, joilla on kohonnut sairastumisvaara 

tai jotka sairastavat tietämättään tyypin 2 diabetesta. Sairastumisvaarassa mahdollisesti oleville 

henkilöille tehdään omassa hoitopaikassa (terveyskeskus, työterveysasema) terveydentilaa 

koskevia lisäselvityksiä haastatteluin, hoitajan / lääkärin suorittamin tutkimuksin sekä 

laboratoriokokein (mm. sokerirasituskoe, veren rasva-arvojen määritys). Sairastumisvaarassa 

oleville suositellaan ennaltaehkäiseviä elintapamuutoksia, ja jo sairastuneet ohjataan 

diabeteksen hoidon piiriin.

2D-hanketta koordinoi Diabetesliitto, ja sen vaikuttavuutta arvioi Kansanterveyslaitos. 

Hankkeen tavoitteita ovat tyypin 2 diabeteksen sekä siihen liittyvien sydän- ja verisuonisairauksien 

ehkäisy, oireettoman tyypin 2 diabeteksen tunnistaminen sekä uusien tyypin 2 diabeteksen 

ehkäisy- ja hoitokäytäntöjen kehittäminen. Hanke on osa Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 

kehittämisohjelmaa, Dehkoa.

Lisätietoja 2D-hankkeesta ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä saatte hoito-

paikastanne sekä Diabetesliiton internetsivuilta: www.diabetes.fi /dehko
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D2D ESITIETOLOMAKE

Paikkakoodi:

-

1. Nimi

2. Henkilötunnus

-

naimisissa
avoliitossa
naimaton
asumuserossa tai eronnut
leski

4. Mikä on siviilisäätynne?

3. Päivämäärä (pvkkvv, esim. 130204

 pv   pv   kk    kk    v     v

Tutkittava henkilö täyttää:

kansakoulu tai peruskoulu
keskikoulu
ammattikoulu tai vastaava
lukio
opistotutkinto
ammattikorkeakoulu
akateeminen tutkinto

5. Mikä on koulutuksenne? Merkitkää ylin
    suorittamanne koulutus.

6. Minkälaista työtä teette suurimman osan
    vuodesta?

maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, emäntä
tehdas-, kaivos-, rakennus-, tai muu vastaava työ
toimistotyö, palvelutyö, henkinen työ
opiskelu tai koulunkäynti
kotiäiti/koti-isä
eläkeläinen
työtön

ei
kyllä
kyllä, raskausajan diabetes

7. Onko teillä todettu diabetes (sokeritauti)?

TERVEYDENTILA

ei
kyllä

8. Onko isällänne todettu diabetes (sokeritauti)?

ei
kyllä

9. Onko äidillänne todettu diabetes (sokeritauti)?

11.Onko ainakin yhdellä sisaruksistanne todettu
     diabetes (sokeritauti)?

ei
kyllä

10. Montako sisarusta Teillä on?

Hoitaja täyttää:

OHJEET VASTAAJALLE: Vastatkaa
kysymyksiin rastittamalla sopivan vaihtoehdon
tai vaihtoehtojen kohdalla oleva ruutu

tai kirjoittamalla kysytty tieto sitä varten
varattuun tilaan.

Lukekaa kysymys huolellisesti ennen
vastaamista.

Esimerkki 1
1
2

Esimerkki 2

4 5

0140411427
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12. Onko teillä ollut mitään seuraavia
      sairauksia tai poikkeavuuksia?

Verenpainetauti tai kohonnut verenpaine
Sydämen vajaatoiminta
Rintakipu rasituksessa (angina pectoris)
Sepelvaltimotauti
Sairastettu sydäninfarkti
Sydämen ohitusleikkaus tai pallolaajennus
Aivohalvaus tai ohimennyt aivoverenkierron

Katkokävely (alaraajojen valtimotauti)
Kohonnut veren kolesteroli tai muu

Masennus tai mielenterveysongelma
Liikuntaa rajoittava sairaus
Muu vakava sairaus,

häiriö

rasva-aineenvaihdunnan häiriö

mikä sairaus?
____________________________

13. Mikäli käytätte nykyisin lääkkeitä
(reseptilääkkeet, käsikauppalääkkeet,
luontaistuotteet, vitamiinituotteet), niin
kirjoittakaa tähän käyttämienne lääkkeiden
nimet, annokset ja montako kertaa päivässä
otatte kyseisen annoksen? Jos ette muista
lääkkeen nimeä, niin mainitkaa mihin
käyttötarkoitukseen se on määrätty.

en lainkaan
satunnaisesti
kyllä, säännöllisesti

15. Tupakoitteko nykyisin?

TUPAKOINTI

en
kyllä

14. Oletteko koskaan tupakoinut elämänne
      aikana?

16.Mikäli tupakoitte nykyisin päivittäin, niin
     miten paljon poltatte keskimäärin
     päivässä?

savuketta päivässä

piipullista päivässä

sikaria päivässä

17.Käytättekö nuuskaa?

en lainkaan
satunnaisesti
kyllä, säännöllisesti käytän nuuskaa

annosta päivässä

18. Mikäli tupakoitte tai nuuskaatte nykyisin
      säännöllisesti, niin aiotteko lopettaa
      tupakoinnin tai nuuskan käytön?

en aio lopettaa lähiaikoina
aion lähiaikoina lopettaa
olen viime aikoina yrittänyt vähentää/lopettaa

8730411420
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LIIKUNTA JA MUU FYYSINEN AKTIIVISUUS

Työni on pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljonkaan työaikanani.
Kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita esineitä.
Joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita taiylämäkeä.
Työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä,

19. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Jos ette tee
      työtä rastittakaa ensimmäinen kohta

kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan, jne.

20. Kuinka monta minuuttia kävelette, pyöräilette tai kuljette muilla ruumiillista liikuntaa
vaativilla tavoilla työmatkoillanne? (Huom! Tarkoitetaan yhteensä meno- ja tulomatkaan käytettyä
aikaa) Jos olet opiskelija täytä tämä myös koulumatkojen osalta.

en ole työssä tai kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla
alle 15 minuuttia päivässä
15-29 minuuttia päivässä
30-44 minuuttia päivässä
45-59 minuuttia päivässä
yli 1 tunnin päivässä

Vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja suoritan askareita, joissa en paljonkaan liiku

Vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia viikossa.

Harrastan vapaa-aikanani varsinaista kuntoliikuntaa, kuten juoksemista, lenkkeilyä,

Harjoittelen vapaa-aikanani kilpailumielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa

21. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Merkitkää se
vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa keskimääräistä tilannetta.

ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti.

Tähän lasketaan kävely, kalastus ja metsästys, kevyt puutarhatyö yms., mutta ei työmatkoja.

hiihtoa, kuntovoimistelua, uintia, pallopelejä, sauvakävelyä, tai teen rasittavia puutarhatöitä tai
muuta vastaavaa keskimäärin vähintään 3 tuntia viikossa.

juoksua, suunnistusta, hiihtoa, uintia, pallopelejä tai muita rasittavia urheilumuotoja.

kertaa viikossa

22. Kuinka monta kertaa viikossa harrastatte tavallisesti vapaa-ajan kuntoliikuntaa niin, että
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? (Jos ette lainkaan, merkitkää 0)

23. Kuinka pitkään harrastatte vapaa-ajan kuntoliikuntaa tavallisesti kerrallaan?

en harrasta vapaa-ajan liikuntaa
alle 15 minuuttia
15-29 minuuttia
30-59 minuuttia
yhden tunnin tai kauemmin

8719411427
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24. Kuinka monta minuuttia keskimäärin päivässä kävelette, pyöräilette tai teette muuta
      liikkumista vaativaa (piha- ja puutarhatyöt, korjaustyöt, siivoaminen) vapaa-ajan toimintaa?
      Älkää laskeko tähän lukuun mukaan työn (kysymys 19), työmatkojen (kysymys 20) ja vapaa-ajan
      kuntoliikunnan (kysymykset 22 ja 23) aktiivisuutta.

alle 15 minuuttia päivittäin
15-29 minuuttia päivittäin
30-44 minuuttia päivittäin
45-59 minuuttia päivittäin
yli tunnin päivässä

25. Millainen on mielestänne nykyinen ruumiillinen kuntonne?

erittäin hyvä
melko hyvä
tyydyttävä
melko huono
erittäin huono

26. Liikutteko omasta mielestänne riittävästi kunnon tai terveyden ylläpitämiseksi?

Kyllä
Ei

27. Oletteko lisännyt liikkumista/liikunnan harrastamista viimeksi kuluneen vuoden aikana?

en ole, enkä aio lisätä lähiaikoina
en ole, mutta aion lisätä lähiaikoina
olen yrittänyt lisätä
olen selvästi lisännyt
olen jo aiemmin liikkunut paljon

RAVINTO

1-2 ateriaa ja välipalaa
3-4 ateriaa ja välipalaa
5-6 ateriaa ja välipalaa
7 tai useampia

28. Kuinka monta ateriaa ja välipalaa yhteensä syötte tavallisesti arkipäivinä? Välipala on
      esim. hedelmä, suklaapatukka, pulla, mehu, olut.

9170411429
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29. Kuinka monta kertaa viikossa syötte seuraavia ruokalajeja?

kertaa kalaruokia (esim. uunikalaa, paistettuja silakoita, kalakeittoa, silliä, graavilohta)

kertaa makkararuokia (esim. uunimakkaraa, makkarakeittoa, makkarakastiketta)

kertaa kana- tai broileriruokia (esim. grillibroileria, kanaviillokkia, kanasalaattia)

kertaa liharuokia (esim. lihakeittoa, paistia, lihapullia, kyljyksiä, maksalaatikkoa)

kertaa kasvisruokia pääruokana (esim. kasviskeittoa, pinaattiohukaisia, kasvissalaattia)

30. Kuinka paljon syötte pikaruoka-tyyppistä ruokaa? Annos on esim.  lihapiirakka, pasteija,
      hampurilainen, pizzapala, 1 dl perunalastuja, popcornia tai suolapähkinöitä.

annos tai enemmän päivässä
4-6 annosta viikossa
1-3 annosta viikossa
1-3 annosta kuukaudessa
vähemmän kuin 1 annos kuukaudessa tai ei lainkaan

31. Mitä rasvaa kotonanne käytetään tavallisesti ruoan valmistuksessa?

kasviöljyä tai juoksevaa  kasviöljyvalmistetta (esim. Sunnuntai, Flora Culinesse, Pirkka)
margariinia, jossa 60-80 % rasvaa (esim. Flora, Becel, Keiju, Spar, Rainbow, Kultarypsi)
kasvisterolimargariinia (Benecol, ProActive)
talousmargariinia (esim. Sunnuntai, Hyvä Ostos, Rainbow, Euroshopper, Flora)
voi-kasviöljyseosta (esim. Voimariini)
voita
ei mitään/kotona ei valmisteta ruokaa

32. Mitä kermaa tai kermankaltaista valmistetta kotonanne käytetään tavallisesti ruoan
      valmistuksessa?

kasvirasvasekoitetta (esim. Flora Ruoka, Flora Fraiche, Pirkka) tai soijakermaa
ruoanvalmistusjogurttia
ruokakermaa, kevytkermaa, kevytranskankermaa, kevytsmetanaa tai kermaviiliä
vispikermaa, kuohukermaa, ranskankermaa tai smetanaa
ei mitään/kotona ei valmisteta ruokaa

0482411426
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33. Kuinka paljon syötte vihanneksia ja juureksia? Annos on esim. 1 dl raastetta, salaattia tai
      keitettyjä vihanneksia tai 1 keskikokoinen porkkana tai 2 tomaattia.

2 annosta tai enemmän päivässä
annoksen päivässä
4-6 annosta viikossa
1-3 annosta viikossa
vähemmän kuin annoksen viikossa tai ei lainkaan

34. Käytättekö tavallisesti salaatinkastiketta?

en tavallisesti käytä
käytän kasviöljypohjaista kastiketta (esim. ranskalainen, sinappi-, majoneesikastike)
käytän mehupohjaista kastiketta
käytän kermaviili- tai jogurttipohjaista kastiketta

35. Kuinka paljon syötte hedelmiä tai marjoja? Annos on 1 keskikokoinen hedelmä tai  2 dl
      tuoreita marjoja.

2 annosta tai enemmän päivässä
annoksen päivässä
4-6 annosta viikossa
1-3 annosta viikossa
vähemmän kuin annoksen viikossa tai ei lainkaan

36. Kuinka paljon nestemäisiä maitovalmisteita (maitoa, piimää, jogurttia, viiliä, rahkaa)
      käytätte tavallisesti päivässä?
      Merkitkää määrät desilitroina (lasillinen = n. 2 dl, purkillinen = 1,25 dl - 2 dl).

dl rasvatonta maitoa, piimää, jogurttia, viiliä tai rahkaa (rasvaa alle 1%)

dl ykkösmaitoa tai vähärasvaista piimää (rasvaa alle 2%)

dl keskirasvaisia valmisteita, esim. kevytmaitoa, A-piimää, kevytviiliä, tavallista jogurttia

ldl rasvaista maitoa, piimää tai jogurttia, esim. tilamaitoa, täysmaitoa, tavallista

(rasvaa alle 3%)

viiliä, Bulgarianjogurttia (rasvaa 3% tai enemmän)

en yleensä käytä nestemäisiä maitovalmisteita

5322411424
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37. Kuinka paljon leipää ja muita viljavalmisteita syötte päivässä? Viipale = kaupan
      valmisviipale tai puolikas sämpylää.

viipaletta ruis- tai näkkileipää

viipaletta hiiva-, graham- tai sekaleipää tai sämpylää

viipaletta ranskanleipää tai patonkia

dl puuroa (esim. kaura-, ruis-, vehnähiutalepuuroa)

dl aamiaismuroja (esim. maissihiutaleita tai riisimuroja)

dl mysliä

viipaletta tavallista pullaa

38. Mitä rasvaa käytätte tavallisesti leivällä?

margariinia, joissa 28-60 % rasvaa (esim. Becel, Flora Kevyt, Kevyt Becel, Kevyt Keiju,

margariinia, jossa 70-80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju laktoositon, Rainbow 80)
kasvisterolimargariinia (Benecol, Kevyt Benecol, ProActive)
voi-kasviöljyseosta (esim. Enilett ,Voimariini)
voita
ei mitään

KevytLevi, Kultarypsi, Minilätta, Pirkka, Spar)

39. Kuinka paljon juustoa syötte tavallisesti päivässä?  Viipaleella tarkoitetaan
      juustohöylällä vedettyä, noin 10 gramman viipaletta.

viipaletta vähärasvaista juustoa (esim. Edam 10 - 20 %, Feta alle 20 %, Kevyt

viipaletta rasvaista juustoa (esim. Aura, Brie, Edam yli 20 %, Emmental yli 20 %,

viipaletta kasvirasvapohjaista juustoa (esim. Julia 17, Julius, soijajuusto)

käytän vähemmän kuin viipaleen päivässä tai en käytä lainkaan

Aamupala, Leipäjuusto, Magre 17, Oltermanni 17, Polar 5 tai 15%,)

Oltermanni, Feta)

40. Kuinka paljon lihaleikkelettä tai leikkelemakkaraa käytätte tavallisesti päivässä?

viipaletta (valmissiivu) lihaleikkelettä

viipaletta (valmissiivu) makkaraa

kappaletta nakkia tai vastaavan määrän grillimakkaraa/lenkkimakkaraa

käytän vähemmän kuin viipaleen päivässä tai en käytä lainkaan

4393411421
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41. Kuinka paljon syötte makeita leivonnaisia, jäätelöä, vanukkaita tai suklaata?
      Annos on esim. pala piirakkaa tai kakkua, pieni viineri tai munkki, 3-4 keksiä, jäätelötuutti,
      välipalavanukas, suklaapatukka.

2 annosta tai enemmän päivässä
annoksen päivässä
4-6 annosta viikossa
1-3 annosta viikossa
vähemmän kuin annoksen viikossa tai ei lainkaan

42. Kuinka paljon syötte sokeria, hunajaa tai sokerimakeisia ? Annos on esim. 2 tl sokeria tai
      hunajaa, 3 sokeripalaa, 5 irtokarkkia, puolet pastilliaskista.

2 annosta tai enemmän päivässä
annoksen päivässä
4-6 annosta viikossa
1-3 annosta viikossa
vähemmän kuin annoksen viikossa tai ei lainkaan

43. Kuinka paljon juotte keskimäärin viikossa alla mainittuja juomia? Merkitkää 0, ellette
      juo lainkaan.

kupillista teetä (kupillinen = 2 dl)

kupillista kahvia (kupillinen = 1dl)

pullollista sokerillisia virvoitusjuomia (pullollinen = 1/3 l)

pullollista sokerittomia virvoitusjuomia (esim. Coca Cola Light, Jaffa Light)

lasillista (lasillinen = noin 2 dl) täysmehua

lasillista sokeroitua mehua

pullollista III olutta, ruokakaupan viiniä, siideriä tai Long Drink-juomia

pullollista A-olutta, vahvaa siideriä tai Long Drink-juomia (alk. yli 4,7 %)

lasillista viiniä (lasillinen= 12 cl)

annosta väkevää alkoholijuomaa, esim. vodkaa, viskiä, konjakkia (annos 4 cl)

9812411422
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44. Oletteko vähentänyt rasvan määrää ruokavaliossanne viimeksi kuluneen vuoden aikana?
      Esimerkiksi vaihtanut kevytmaidon rasvattomaksi, vähentänyt leivänpäällysrasvan määrää tai
      pyrkinyt valitsemaan vähärasvaisempia ruokia ja elintarvikkeita.

en ole, enkä ole aikonutkaan vähentää lähiaikoina
en ole, mutta aion vähentää lähiaikoina
olen yrittänyt vähentää
olen selvästi vähentänyt
ruokavalioni on jo aiemmin ollut vähärasvainen

45. Oletteko muuttanut käyttämänne rasvan laatua pehmeämmäksi viimeksi kuluneen vuoden
      aikana? Esimerkiksi vaihtanut voimariinin rasiamargariiniksi, alkanut käyttää öljyä
      ruoanvalmistuksessa tai lisännyt kala-aterioiden määrää

en ole, enkä ole aikonutkaan muuttaa lähiaikoina
en ole, mutta aion muuttaa lähiaikoina
olen yrittänyt muuttaa
olen selvästi muuttanut
olen jo aiemmin käyttänyt pääasiassa pehmeitä rasvoja

46. Oletteko lisännyt kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä viimeksi kuluneen vuoden
      aikana?

en ole, enkä ole aikonutkaan lisätä lähiaikoina
en ole, mutta aion lisätä lähiaikoina
olen yrittänyt lisätä
olen selvästi lisännyt
olen jo aiemmin käyttänyt paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja

47. Oletteko vähentänyt alkoholin kulutustanne viimeksi kuluneen vuoden aikana?

en ole, enkä ole aikonutkaan vähentää lähiaikoina
en ole, mutta aion vähentää lähiaikoina
olen yrittänyt vähentää
olen selvästi vähentänyt
olen jo aiemmin käyttänyt kohtuullisesti alkoholia / en käytä ollenkaan

48.Oletteko pudottanut painoanne (laihduttanut) viimeksi kuluneen vuoden aikana?

en ole, enkä ole aikonutkaan laihduttaa lähiaikoina
en ole, mutta aion laihduttaa lähiaikoina
olen yrittänyt laihduttaa
olen laihduttanut
olen tyytyväinen painooni nykyisellään

49. Oletteko saanut ohjausta elintapoihin (ruoka, liikunta yms.) liittyvissä asioissa?

En
Kyllä millaista?

8603411429
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50. Kaipaatteko tukea, ohjausta tai lisää tietoa voidaksenne tehdä elintapamuutoksia  (ruoka,
      liikunta, yms.)?

En
Kyllä millaista?

TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU

51. Liikuntakyky

Pystyn kävelemään normaalisti (vaikeuksitta) sisällä, ulkona ja portaissa.
Pystyn kävelemään vaikeuksitta sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa on pieniä vaikeuksia.
Pystyn kävelemään ilman apua sisällä (apuvälinein tai ilman), mutta ulkona ja/tai portaissa melkoisin

Pystyn kävelemään sisälläkin vain toisen avustamana.
Olen täysin liikuntakyvytön ja vuoteenoma.

vaikeuksin tai toisen avustamana.

52.  Näkö

Näen normaalisti eli näen lukea lehteä ja TV:n tekstejä vaikeuksitta (silmälaseilla tai ilman).
Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä pienin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman).
Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä huomattavin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman).
En näe lukea lehteä enkä TV:n tekstejä ilman silmälaseja tai niiden kanssa, mutta näen kulkea ilman

En näe kulkea oppaatta eli olen lähes tai täysin sokea.
opasta.

53.  Kuulo

Kuulen normaalisti eli kuulen hyvin normaalia puheääntä (kuulokojeella tai ilman).
Kuulen normaalia puheääntä pienin vaikeuksin.
Minun on melko vaikea kuulla normaalia puheääntä, keskustelussa on käytettävä normaalia

Kuulen kovaakin puheääntä heikosti; olen melkein kuuro.
Olen täysin kuuro.

kovempaa puheääntä.

54.  Hengitys

Pystyn hengittämään normaalisti eli minulla ei ole hengenahdistusta eikä muita hengitysvaikeuksia.
Minulla on hengenahdistusta raskaassa työssä tai urheillessa, reippaassa kävelyssä tasamaalla tai

Minulla on hengenahdistusta, kun kävelen tasamaalla samaa vauhtia kuin muut ikäiseni.
Minulla on hengenahdistusta pienenkin rasituksen jälkeen, esim. peseytyessä tai pukeutuessa.
Minulla on hengenahdistusta lähes koko ajan, myös levossa.

lievässä ylämäessä.

8482411424
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55.  Nukkuminen

Nukun normaalisti eli minulla ei ole mitään ongelmia unen suhteen.
Minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai satunnaista yöheräilyä.
Minulla on melkoisia uniongelmia, esim. nukun levottomasti tai uni ei tunnu riittävältä.
Minulla on suuria uniongelmia, esim. joudun käyttämään usein tai säännöllisesti unilääkettä, herään

Kärsin vaikeasta unettomuudesta, esim. unilääkkeiden runsaasta käytöstä huolimatta nukkuminen on
säännöllisesti yöllä ja/tai aamuisin liian varhain.

lähes mahdotonta, valvon suurimman osan yöstä.

56.  Syöminen

Pystyn syömään normaalisti eli itse ilman mitään vaikeuksia.
Pystyn syömään itse pienin vaikeuksin (esim. hitaasti, kömpelösti, vavisten tai erityisapuneuvoin).
Tarvitsen  hieman toisen apua syömisessä.
En pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää.
En pysty syömään itse lainkaan, vaan minulle pitää antaa ravintoa letkun avulla tai suonensisäisesti.

57.  Puhuminen

Pystyn puhumaan normaalisti eli selvästi, kuuluvasti ja sujuvasti.
Puhuminen tuottaa minulle pieniä vaikeuksia, esim. sanoja on etsittävä tai ääni ei ole riittävän

Pystyn puhumaan ymmärrettävästi, mutta katkonaisesti, ääni vavisten, sammaltaen tai änkyttäen.
Muilla on vaikeuksia ymmärtää puhettani.
Pystyn ilmaisemaan itseäni vain elein.

kuuluva tai se vaihtaa korkeutta.

58.  Eritystoiminta

Virtsarakkoni ja suolistoni toimivat normaalisti ja ongelmitta.
Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on lieviä ongelmia, esim. minulla on virtsaamisvaikeuksia

Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on melkoisia ongelmia, esim. minulla on satunnaisia

Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on suuria ongelmia, esim. minulla on säännöllisesti

En hallitse lainkaan virtsaamista ja/tai ulostamista.

tai kova tai löysä vatsa

"vahinkoja" tai peräruiskeiden tai katetroinnin tarvetta.

virtsanpidätysvaikeuksia tai vaikea ummetus tai ripuli.

59.  Tavanomaiset toiminnot

Pystyn suoriutumaan normaalisti tavanomaisista toiminnoista (esim. ansiotyö, opiskelu, kotityö,

Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista hieman alentuneella teholla tai pienin vaikeuksin.
Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista huomattavasti alentuneella teholla tai huomattavin

Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista vain pieneltä osin.
En pysty suoriutumaan lainkaan tavanomaisista toiminnoista.

vapaa-ajan toiminnot).

vaikeuksin tai vain osaksi.

8904411423
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60.  Henkinen toiminta

Pystyn ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti ja muistini toimii täysin moitteettomasti.
Minulla on lieviä vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai muistini ei toimi täysin

Minulla on melkoisia vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on jonkin verran

Minulla on suuria vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on huomattavaa

Olen koko ajan sekaisin ja vailla ajan tai paikan tajua

moitteettomasti

muistinmenetystä

muistinmenetystä

61.  Vaivat ja oireet

Minulla ei ole mitään vaivoja tai oireita, esim. kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.
Minulla on lieviä vaivoja tai oireita, esim. lievää kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.
Minulla on melkoisia vaivoja tai oireita, esim. melkoista kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.
Minulla on voimakkaita vaivoja tai oireita, esim. voimakasta kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.
Minulla on sietämättömiä vaivoja ja oireita, esim. sietämätöntä kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.

62.  Masentuneisuus

En tunne itseäni lainkaan surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.
Tunnen itseni hieman surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.
Tunnen itseni melko surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.
Tunnen itseni erittäin surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.
Tunnen itseni äärimmäisen surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.

63.  Ahdistuneisuus

En  tunne itseäni lainkaan ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi.
Tunnen itseni hieman ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi.
Tunnen itseni melko ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi.
Tunnen itseni erittäin ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi.
Tunnen itseni äärimmäisen ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi.

64.  Energisyys

Tunnen itseni terveeksi ja elinvoimaiseksi.
Tunnen itseni hieman uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi.
Tunnen itseni melko uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi.
Tunnen itseni erittäin uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, lähes "loppuun palaneeksi".
Tunnen itseni äärimmäisen uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, täysin "loppuun palaneeksi".

65.  Sukupuolielämä

Terveydentilani ei vaikeuta mitenkään sukupuolielämääni.
Terveydentilani vaikeuttaa hieman sukupuolielämääni.
Terveydentilani vaikeuttaa huomattavasti sukupuolielämääni.
Terveydentilani tekee sukupuolielämäni lähes mahdottomaksi.
Terveydentilani tekee sukupuolielämäni mahdottomaksi.

Kiitos vastauksistasi! 8018411429
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D2D LYHYT KÄYNTI

7-14 pistettä riskitestissä saaneen käynti terveyskeskusavustajalla tai hoitajalla

1. Paikkakoodi:

-

2. Henkilötunnus

-

3. Käyntipäivämäärä (pvkkvv, esim. 310304)

4. Riskitestin kokonaispistemäärä (rastita oikea pistemäärä)

7 8 9 10 11 12 13 14

2052168778



LOPPURAPORTTI     187    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

D2D TIEDONKERUULOMAKE

1. Paikkakoodi:

-

2. Henkilön nimi

3. Henkilötunnus

-

Terveydenhoitaja
Sairaanhoitaja
Diabeteshoitaja (koulutettu)
Työterveyshoitaja
Lääkäri
Muu henkilö, kuka?

5. Käyntiin osallistuneet ammattihenkilöt

4. Käynnin laatu ja päivämäärä

1. Käynti 1:

2. Käynti 2:

3. Vuositarkistus:

4. Muu käynti, mikä:

 pv   pv   kk    kk    v     v

Diabetesriskitesti
Sydäninfarkti tai muu valtimotapahtuma
Aiemmin todettu kohonnut paastosokeri

Raskausajan diabetes

7. Syy miksi ohjattu D2D-hankkeeseen:

(IFG) tai heikentynyt sokerinsieto (IGT)

Kyllä
Ei

8. Esitietolomake täytetty ja tarkistettu

9. Henkilön käyttämät lääkkeet tiedon-
    keruulomakkeelta (varmista tiedot henkilön
    resepteistä)

Sokeria alentava lääkitys
Asetyylisalisyylihappo (ASA)
Rasva-arvoja alentava lääkitys
Verenpainelääkitys
Sepelvaltimotaudin lääkitys
Laihdutuslääkitys
Tupakasta vieroituslääkitys
Masennuslääkitys
Muu mielenterveyslääkitys

Käytössä

,

14. Verenpaine (mmHg, mitattu vastaanotolla)

1. Ensimmäinen mittaus

/
2. Toinen mittaus

/

6. Riskitestin kokonaispistemäärä

10. Pituus (cm, mitattu vastaanotolla)

11. Paino (kg, mitattu vastaanotolla)

12. BMI  (kg/m2)

13. Vyötärönympärys (cm, mitattu vastaanotolla)

2245461464
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15. Sokerirasituskoe:

Sokerirasituskoe otettu vuoden sisällä

Potilas ei halua mennä sokerirasitus-

käynnistä 1, tai henkilö lähetetty
sokerirasituskokeeseen: merkitse
tutkimuksen päivämäärä ja tulokset
kohtaan 16

kokeeseen

16. Sokerirasituskokeen tutkimuspäivämäärä
      (pvkkvv, esim. 270204), verinäyte ja
      tulokset

 pv   pv   kk    kk    v     v

Verinäyte

Ottotapa:
Laskimo
Kapillaari

glukoosin 0-arvo (mmol/l)

,

glukoosin 2 tunnin arvo (mmol/l)

,

17. Lipidimittaus:

Lipidimittaus tehty vuoden sisällä käyn-

Potilas ei halua mennä lipidimittaukseen

nistä, tai henkilö lähetetty lipidimittauk-
seen:merkitse tutkimuksen päivämäärä ja
tulokset kohtaan 18

18. Lipidimittausten tutkimuspäivämäärä
      (pvkkvv) ja tulokset (Huom. LDL-koleste-
      rolin tulosta ei merkitä, se lasketaan
      erikseen).

 pv   pv   kk    kk    v     v

fS-Kol (mmol/l)

,

fS-HDL-kol (mmol/l)

,

fS-Trigly (mmol/l)

,

19. Sokeriaineenvaihdunnan luokitus
      sokerirasituskokeen perusteella

Normaali
IFG eli kohonnut paastoglukoosi
IGT eli heikentynyt sokerinsieto
Diabetes

Määritysmenetelmä:
plasma
kokoveri
seerumi

2243461462



LOPPURAPORTTI     189    Dehkon 2D -hanke 2003–2007

LI
IT

E 
4.

 

20. ELINTAPOJEN MUUTOSTEN KARTOITUS- JA SEURANTALOMAKE

Tällä kerralla (päivämäärä _______________ )  asetetut keskeisimmät tavoitteet (1-3 tavoitetta):

1

2

3

MUUTOSTARVE MUUTOSVALMIUS TAVOITTEENASETTELU  
JA TOIMINTA

MUUTOSTARPEEN 
ARVIOINTIKRITEERIT
/OMA TAVOITE

E
i t

ar
ve

tt
a 

T
ar

ve
  

E
i v

al
m

is
 

H
ar

ki
ts

ee
  

V
al

m
is

  
(k

ok
ei

lu
ja
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T
av

oi
te

 
as

et
et

tu
 

M
uu

to
st

a 
to

te
ut

et
aa

n 

T
av

oi
te

 
sa

av
ut

et
tu

 

R
ep

sa
hd

us
 

Painoindeksi         

Ateriarytmi          

Rasvan määrä           

Rasvan laatu          

Suola          

Kuitu           

Alkoholi          

Liikunta          

Tupakointi          

9819461468
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21. Onko liikkumisresepti laadittu aikaisemman lääkärillä käynnin yhteydessä?

Ei ole
On, ja liikkumisreseptiä on noudatettu
On, mutta liikkumisreseptiä ei ole noudatettu, miksi ei?

Annettu jatko-ohjausta käytettävyyden parantamiseksi

On jo lääkärin hoidossa
Ohjattu lääkärin vastaanotolle kiireettömästi
Ohjattu lääkärin vastaanotolle tavoiteaikana
Henkilö ei halua lääkärin hoitoon

22. Henkilön ohjaus lääkärin hoitoon

                   Ryhmäohjaus terveydenhuollossa
                   Yksilöohjaus terveydenhuollossa
                   Omatoiminen, mikä?
                   Muu interventio terveydenhuollon hoitopaikassa, mikä?
                   ITE-ryhmä
                   Terveydenhuollon ulkopuolella toimiva muu ryhmä, mikä?
                   Muu interventiomuoto, mikä?
                   Henkilö ei halua interventiota
                   Sopivaa interventiomuotoa ei ole tarjolla

23. Interventiomuodot,joista korkean riskin henkilön kanssa on sovittu ja ovatko ne toteutuneet

24. Sovittu aika seuraavalle käynnille

Kyllä
Ei
Henkilö ei halua tulla seuraavalle käynnille

Sovittu  Toteutuneet

2236461464
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D2D INTERVENTIOKÄYNTI

Seuraavat tiedot kerätään kaikilta interventioon osallistuneilta henkilöltä
jokaisella interventiokäynnillä.

Painonhallintaryhmä (myös ravitsemusryhmä, ruuanlaittoryhmä)
Liikuntaryhmä
Tupakasta vieroitusryhmä
Muu, mikä?                      _______________________

Paikkakoodi:

-

1. Henkilön nimi

2. Henkilötunnus

-

3. Käyntipäivämäärä (pvkkvv, esim. 310304)

Ryhmäkäynti

Yksilökäynti

4. Interventio:

Terveydenhoitaja
Työterveyshoitaja
Sairaanhoitaja
Diabeteshoitaja (koulutettu)
Lääkäri
Fysioterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Psykologi
Muu, kuka? _____________________________________________

5. Ohjaaja/ohjaajat

Jatkuu seuraavalla sivulla  

1713361518
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6. ELINTAPOJEN MUUTOSTEN KARTOITUS- JA SEURANTALOMAKE

1

2

3

MUUTOSTARVE MUUTOSVALMIUS TAVOITTEENASETTELU  
JA TOIMINTA

MUUTOSTARPEEN 
ARVIOINTIKRITEERIT
/OMA TAVOITE
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Painoindeksi         

Ateriarytmi          

Rasvan määrä           

Rasvan laatu          

Suola          

Kuitu           

Alkoholi          

Liikunta          

Tupakointi          

Tällä kerralla (päivämäärä ________________ )  asetetut keskeisimmät tavoitteet (1-3 tavoitetta):

2767361518
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D2D LÄÄKÄRINKÄYNTI

Normaali
IFG eli kohonnut paastoglukoosi
IGT eli heikentynyt sokerinsieto
Diabetes

1. Paikkakoodi:

-

2. Henkilön nimi

3. Henkilötunnus

-

4. Käyntipäivämäärä (pvkkvv, esim. 310304)

5. Sokeriaineenvaihdunnan luokitus sokerirasituskokeen perusteella

6. Todetut diabeteskomplikaatiot (aikaisemmin ja tällä vastaanottokäynnillä todetut)

 Kyllä 
Sepelvaltimotauti 
Aivovaltimotauti 
Perifeerinen valtimotauti 
Retinopatia 
Neuropatia 
Nefropatia 
Jalkaongelma 

7. Henkilölle aloitetut uudet lääkehoidot käynnin yhteydessä

8. Laadittu liikkumisresepti
Kyllä
Ei

9. Sovittu aika seuraavalle käynnille
Kyllä
Ei
Henkilö ei halua tulla seuraavalle käynnille

Aloitettu käynnillä
Sokeria alentava lääkitys
Asetyylisalisyylihappo (ASA)
Rasva-arvoja alentava lääkitys
Verenpainelääkitys
Sepelvaltimotaudin lääkitys
Laihdutuslääkitys
Tupakasta vieroituslääkitys
Masennuslääkitys
Muu mielenterveyslääkitys

6595443860
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Hankkeen kuluessa kehitetyt mallit ja 
hyvät toimintakäytännöt 

Liitteessä luetellut mallit ja hyvät toimintokäytännöt on koottu Diabetesliiton internetsivulle Dehkon vuoden 2007 
toimijasymposiumia varten laaditusta tiedostosta ja käytettävissä olleista sairaanhoitopiirien alueraporteista (alueraportit) 

Mallit ja hyvät toimintokäytännöt on kuvattu yksityiskohtaisemmin sairaanhoitopiirien alueraporteissa. Malleista laaditaan 
tiedosto Suomen Diabetesliiton verkkosivulle osoitteessa www.diabetes.fi . 

Mallin kehittänyt sairaanhoitopiiri on mainittu kunkin mallin jälkeen suluissa (esim. PPSHP). Mikäli mallin ja hyvän 
toimintokäytännön nimi on hankkeen kuluessa vaihtunut, on käytetty uusinta alueraportissa mainittua nimeä. 
 
Dehkon 2D -hankkeessa kehitetyt mallit ja uudet käytännöt on tässä liitteessä jaettu seitsemään eri luokkaan. Luokittelu on 
toimituskunnan valitsema ja saattaa erota alueraportin luokittelusta. Monet mallit voidaan luokitella useaan eri luokkaan. Tässä 
luokittelussa on käytetty johtoajatuksena ehkäisyohjelman kolmea strategiaa ja terveydenhuollon käytäntöjen muuttamista. 
Luokkaan uudet innovaatiot on valittu malleja, joissa diabeteksen ehkäisyä on lähdetty toteuttamaan täysin uudenlaisilla 
tavoilla. 

Mallien ja hyvien toimintakäytäntöjen luokittelu:

1. Uudet innovaatiot (20 kpl)
2. Korkean riskin strategiaan (seulontaan, diagnostiikkaan, interventioihin) liittyvät mallit (63 kpl)
3. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaan liittyvät mallit (7 kpl)
4. Väestöstrategiaan liittyvät mallit (109 kpl)
5. Laajat toimipaikkakohtaiset samanaikaisesti moneen eri strategiaan liittyvät toimintamallit, hoitohenkilöstölle kehitetyt  
 paikalliset toimintaohjeet, koulutukseen ja laadun parantamisen tähtäävä toiminta (38 kpl)
6. Perinteisistä terveydenhuollon toimintamalleista kehitetyt mallit (14 kpl)
7. Verkostoitumiseen ja yhteistyöhön liittyvät mallit (13 kpl)

1. Uudet innovaatiot 

1. Ammattiautoilijoiden kunnon keikkapäättäjien ja median tietoon (KSSHP)
2. Healthy food - Terveellinen ruoka (EPSHP)
3. Iisalmen laaja-alainen toimintamallikuvaus (PSSHP)
4. Köksäkisällit -aineistokansio kotitalousopetuksen terveyskasvatukseen (EPSHP)
5. Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli (EPSHP)
6. MBO-MOPO-verkkokoulutuspilotti, terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu metabolista oireyhtymää käsittelevä  
 ammatillinen koulutus, jossa hyödynnetään luotettavia verkkosivuja (PSHP)
7. Mielenterveyskuntoutujien ravitsemusryhmä Kuusamossa (PPSHP)
8. Miesseminaari, jonne kutsuttiin paikkakunnalta vain miehet miesten omiin terveystalkoisiin houkuttelevalla ja   
 tavallisuudesta poikkeavalla ohjelmalla (PSHP)
9. Miten valitset viisaasti -kauppaprojekti ja ruokaostosopas (EPSHP)
10. Morjens, sanoo komiat toisillensa -ryhmäohjaus ylipainoisille ala-asteikäisille ja perheille (EPSHP)
11. Painoliivikokemus  D2D-riskitestauksen yhteydessä Farmari-näyttelyn Terveystorilla (EPSHP)
12. Ravitsemusterapeutin ryhmäohjaus etävastaanottona (PPSHP)
13. Riskiseulonta 1. luokan oppilaiden vanhemmille kouluterveydenhuollossa Oulussa (PPSHP)
14. Sähköinen liikuntakalenteri www.tep.fi  (EPSHP) 
15. Teoria todeksi, jossa kehitetty valokuvamallin avulla kuvasarja liikuntakäyttäytymisen muutosvaiheiden    
 havainnollistamiseksi terveystoreja ja  yleisötilaisuuksia varten (PSHP)
16. Tervehet Mukulat -aineistokansio päiväkodin, alakoulun ja terveystoimen työkaluksi (EPSHP)
17. Tiarootus Etelä-Pohjanmaan Dehkon 2D -hankkeen hanketiedote toimijoille ja yhteistyökumppaneille (EPSHP)
18. Tieten Alajärvellä, lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyyn laajalla rintamalla (EPSHP)
19. Toiminnallinen painonhallintaryhmä, draamaopetuksen keinoin toteutettu painonhallintaryhmä (PSHP)
20. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen kehittäminen Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymässä,  
 D2D-peli ja hoitopolkujen kertausharjoitus (PSSHP)
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2. Korkean riskin strategiaan (seulontaan, diagnostiikkaan, interventioihin) liittyvät mallit:

1. 35+ huomattavasti ylipainoisten tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmätoiminta (EPSHP)
2. Aktivaattorit-elämäntapamuutosryhmä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP)
3. Alavuden naisten Papa-seulonta ja riskitestaus. Riskitestin tekeminen ja seulontapositiivisten interventioihin ohjauspolku  
 25–60-vuotiaiden naisten irtosolututkimuksissa (EPSHP)
4. Alueellinen ohjeistus akuutin sepelvaltimotautikohtauksen tai sydäninfarktin sairastaneen potilaan sekä sepelvaltimoiden  
 varjoainekuvauksessa olleen sepelvaltimotautipotilaan kontrollikäynnistä hoitavan lääkärin vastaanotolla (PSSHP)
5. Apteekin D2D-teemapäivä (EPSHP)
6. Asiantuntituki PPP-ryhmien apuna (PSSHP)
7. Askelmittari asiakasneuvonnan välineenä perusterveydenhuollossa -koulutus (EPSHP)
8. D2D-työ, ravitsemusterapeutin työpäivä terveyskeskuksessa -tuote, keskussairaalan ravitsemusterapeutin jalkautuminen  
 toimipaikkaan yhdeksi työpäiväksi (PSHP)
9. Dehkon 2D -hanketyöryhmän Kuntakierros vastuulääkärin johdolla (EPSHP)
10. Dehkon 2D -hankkeen jalkauttaminen Kuortaneen terveysasemalla (EPSHP)
11. Dehko-toiminnan esittelyä, Kauhajoki 2003–2007 (EPSHP)
12. Diabeteksen ennaltaehkäisy ja hoito-toimintamalli Vieskan terveydenhuoltokunta-yhtymässä (PPSHP)
13. Diabeteksen ennaltaehkäisy ryhmässä Nivalassa (PPSHP)
14. Diabeteksen ensitietopäivä, asiantuntijaluentotilaisuudet tyypin 2 diabetesriskissä oleville ja jo diabetekseen sairastuneille  
 (PSSHP)
15. Diabetes 2 -riskiryhmän kuntomittaukset (KSSHP)
16. Diabetesriskin seulonta ikäluokittaisissa terveystarkastuksissa, jossa mallissa diabetesriskin arviointi liitetään tietyille   
 ikäluokille suoritettavan terveystarkastukseen (PSHP)
17. Diabetesriskin seulonta työterveyshuollossa Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymässä (PPSHP)
18. Diabetesyhdistyksen Diabetestalkoot 2006-2007 (EPSHP)
19. Elintaparemontin jatkoryhmä 3. sektorin kanssa (PSSHP)
20. Gestaatiodiabeetikon hoitopolku (PSSHP)
21. Heikentyneen sokerinsiedon (IGT) asiakkaiden liikkumisreseptin täsmentäminen PLU:n (Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu)  
 toimesta polkupyöräergometrin avulla Soinin terveysasemalla (EPSHP)
22. Hoitopolut Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä (EPSHP)
23. Hoitoprosessien ja hoitoketjujen mallintaminen sekä hoito-ohjelmien laadinta D2D ja T2D (PSSHP)
24. Ikäkausitarkastukset 40- ja 50-vuotiaille miehille, riskitestin liittäminen tarkastuksiin (PSSHP)
25. Korkean riskin asiakkaan hoitopolku hoitajan ja lääkärin terveystarkastuksissa (KSSHP)
26. Kumpareen laskua -koulutusta painonhallintaryhmien ja yksilöohjauksen tueksi, liikuntaneuvontaa antavien hoitajien   
 koulutus liikuntaneuvonnan valmiuksien parantamiseksi (PSHP)
27. Metaboliseen oireyhtymään kuuluvien sairauksien ennaltaehkäisy, hoidon yhtenäistäminen seuranta ja arviointi-hanke  
 Jalasjärven kunnassa (EPSHP)
28. Mielenterveystyön D2D asiakaspolku, erityisesti diabetesriskissä oleville mielenterveysasiakkaille suunniteltu diabeteksen  
 ehkäisyn hoitopolku (PSSHP)
29. Miesten ja naisten terveystarkastus (EPSHP)
30. Miesten metsästys, miesvaltaisille työpaikoille suunnatut diabetesriskin testauskampanjat (PSHP)
31. Naisten diabetesriskitestaus PAPA-joukkotarkastuksen yhteydessä (EPSHP)
32. Painonhallintaryhmien vaikuttavuus, ryhmissä saavutettujen tulosten paikallinen arviointijärjestely (PSHP)
33. Painonhallintaryhmä opiskeluterveydenhuollossa Oulussa (PPSHP)
34. Painonhallintaryhmän materiaali (PSSHP)
35. Painonhallintaryhmät miehille ja naisille Oulunsalossa (PPSHP)
36. Potilasopetusvideo terveyskeskusten käyttöön (EPSHP)
37. PPP-ryhmien kokoontumiset, paikallinen sovellutus PPP-ryhmän toiminnasta (PSSHP)
38. Raskausdiabeetikoiden ITE-ryhmä, raskausdiabeetikoille suunnattu tietoisku aiheesta kutsutilaisuutena viisi vuotta   
 raskausajan jälkeen (KSSHP)
39. Ravitsemus- ja terveysliikunta-asiantuntemuksen käyttömahdollisuudet sairaanhoitopiirin alueella painonhallinta- ja   
 elintapaohjausryhmissä (PSSHP)
40. Rekrytointi PPP-ryhmään (PSSHP)
41. Riskipisteet Papa-seulonnassa (PSSHP)
42. Riskitestaus joukkotarkastuksen yhteydessä (EPSHP)
43. Riskitestikaavakkeen täyttäminen fysioterapiassa, diabetesriskissä olevien seulonta kuntoneuvolassa (PSSHP)
44. Ruokakuvat ohjausvälineenä (EPSHP)
45. Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksissa olleen henkilön kontrollikäynti hoitavan lääkärin vastaanotolle oireettoman   
 diabeteksen toteamiseksi ja kokonaisriskin arvioimiseksi (PSSHP)
46. Soinin miehet - pitkä interventiomalli (EPSHP)
47. Sokerirasituspäivä Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymässä (PPSHP)
48. Sydämen sankarit (EPSHP)
49. Tavoitteena tasapaino, painonhallinnan ryhmäohjaajakoulutus, matalan kynnyksen ryhmäohjaajakoulutus PPP-koulutuksen  
 asemasta (KSSHP)
50. Terveyskeskuksen henkilökunnan diabetesriskitestaus, terveyskeskuksen oman henkilökunnan esimerkinomainen ja   
 koulutuksellinen riskitestaus ja tämän uusiminen  kolme vuotta myöhemmin (PSHP)
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51. Terveyskunnon mittaukset osana liikuntaohjausta (KSSHP)
52. Terveysliikunnan ja ravitsemuksen materiaalipaketti, keskeisen diabeteksen ehkäisyn ohjausmateriaalin kokoaminen yksiin  
 kansiin toimipaikassa (PSSHP)
53. Tsemppaa, tumppaa -team (EPSHP)
54. TULE-ongelmaisten riskipisteharavointi, diabetesriskin testaus kuntoneuvolan TULE-asiakkaalle muun arvioinnin yhteydessä  
 (KSSHP)
55. Tyypin 2 diabeteksen riskiseulonta Oulun kaupungin äitiys- ja lastenneuvolatyössä (PPSHP).
56. Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake naisten terveystarkastuksissa Oulussa (PPSHP)
57. Työikäisten painonhallinta Oulaisissa (PPSHP)
58. Verensokerirasituspäivä Nivalassa (PPSHP)
59. Voimavaralähtöinen potilasohjaus-ammatillinen lisäkoulutus -työpajat  terveysalan ammattilaisille, terveyskäyttäytymisen  
 muutoksen koulutus ja terveysneuvontamateriaalin kriittinen arviointi (KSSHP)
60. Vuonna 1960 syntyneiden oululaisten diabetesriski (PPSHP)
61. Yksivuotiaiden lasten vanhempien riskiseulonta Oulussa (PPSHP)
62. Äidin terveyskortti–raskausdiabeetikoiden jatkoseuranta Kauhajoen terveyskeskuksessa (EPSHP)
63. Hyvään oloon hitaasti-työikäisen naisten ohjausmatka elämäntapamuutoksiin  (EPSHP)

3. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaan liittyvät mallit

1. Alavuden pienkotien diabeetikon hoitopolkumalli (EPSHP)
2. Diabetes osana elämää -ensitietoryhmät moniammatillisena yhteistyönä kansalaisopiston kanssa (PSSHP)
3. Diabetes-ensitietopäivät (PSSHP)
4. Ensitietoryhmä tyypin 2 diabeetikoille ja sen esiastetta sairastaville (EPSHP)
5. Positiivisen syömiskäyttäytymisen oppimisryhmä diabeetikoille tai diabetesriskihenkilöille, psykologisin    
 painonhallintamenetelmin toteutettu ryhmätoiminta Dilli-hankkeeseen (tyypin 2 diabeteksen hoitomalli) (PSHP)
6. Raskausdiabeetikon hoitoketju Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (PPSHP)
7. Verensokerin vuorokausikäyrien käyttö varhaisen tyypin 2 diabeteksen toteamisessa (KSSH)

4. Väestöstrategiaan liittyvät mallit

1. 8-luokkalaisten terveystempaus (EPSHP)
2. Alueelliset terveysliikuntaryhmät (EPSHP)
3. Apetta aivoille–työaikaisen ruokailun edistämiskampanja Oulun yliopistolla (PPSHP)
4. Avaa ovi-liikuntaan -yleisötapahtuma, jossa erilaisen liikuntapalvelujen järjestäjät esittelevät vuosittain yleisötilaisuudessa  
 terveysliikunnan mahdollisuuksia (PSHP)
5. D2D Ennaltaehkäisytalkoot. Toimintaideoita yhdistyksille ja yhteisöille -lehtinen (EPSHP)
6. D2D jalkauttaminen terveydenhuollon ulkopuolelle (kertaluonteiset infopisteet kirjastolle, paikalliselle huoltoasemalle   
 (KSSHP)
7. D2D-info opettajien koulutuspäivässä (EPSHP)
8. Dehkon 2 D -hankkeen tavoitteiden mukainen valistuskampanja Vimpelissä (EPSHP)
9. Dehkon 2D -hanke, Eteläpohjalaiset Terveysmessut 2005 (EPSHP)
10. Dehkon 2D -hankkeen ja jalkojenhoidon koulutus apteekeille (EPSHP)
11. Eläkeläisyhdistysten Terveys- ja liikuntapäivät (EPSHP)
12. Elämäntapaputki-toimintamalli nuorten kanssa työskenteleville (EPSHP)
13. Etelä-Pohjanmaan agronomiyhdistys ry, tiedotus- ja koulutustoimintaa ruoan ja ravitsemuksen ammattilaisille ja muille  
 yhdistyksen jäsenille (EPSHP)
14. Etelä-Pohjanmaan piirin alueliikuntapäivät (EPSHP)
15. Etelä-Pohjanmaan piirin yhdistysemännät terveydenedistämistalkoisiin (EPSHP)
16. Hervannan terveystori, monien eri toimijoiden yhteisesti toteuttama terveysneuvontatapahtuma kauppakeskuksessa (PSHP)
17. Hoitopolku osaksi lasten lihavuuden ehkäisyä (PSSHP)
18. Hurahda joukkuepeliin (EPSHP)
19. Hyvän Olon Mini Messut-näyttelyitä, tietoa ja mittauksia aikuisväestölle terveyskeskuksessa (EPSHP)
20. Ideaseminaarit ruokapalveluhenkilöstölle (EPSHP)
21. Infopiste lukiolaisille diabeteksen ehkäisystä Oulussa (PPSHP)
22. Irti tupakasta radiokurssi, 6-osainen radio-ohjelmassa toteutettava tupakanvieroituskurssi suurelle yleisölle (PSSHP)
23. Jalkautuvat terveystempaukset Oulussa (PPSHP)
24. Jengit liikkumaan. 7-9. luokkalaisten aktivoiminen joukkuepelilajeihin (EPSHP)
25. Joulupukin mini-interventio (EPSHP)
26. Jumppaohjeet ateriapakkauksiin, palvelualoissa asuvien vanhusten ja vajaakuntoisten kotivoimistelun tehostaminen   
 fyysisen kunnon parantamiseksi ja kotona selviytymisen turvaamiseksi (PSSHP)
27. Kadonneen vyötärön metsästys -työhyvinvointikampanja (EPSHP)
28. Kadonneen Vyötärön Metsästäjät & Toivon Tarina (EPSHP)
29. Kansalaisopiston terveys- ja liikuntaryhmien osallistujamäärät ja kustannukset (EPSHP)
30. Karijoen kuntaliikuntakampanja (EPSHP)
31. Kauhajoen D2D-kylätoimintamalli (EPSHP)
32. Kiertävä ravintonäyttely (PSSHP) 
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33. KKI Iisalmi, aikuisväestön terveydentilan parantaminen ja ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen liikuntaprojektin  
 avulla (PSSHP)
34. Koululaisten liikunta – ja terveysneuvonta (EPSHP)
35. Koululaisten terveystapahtumapäivä Nilsiässä (PSSHP)
36. Kouluterveydenhuollon ryhmäohjaus koululaisten terveellisten elämäntapojen tueksi (PPSHP)
37. Kroppa kevenee – kunto kohenee -luentotilaisuus (EPSHP)
38. Kunnan henkilöstön terveyden edistämiskampanja Kärsämäellä (PPSHP)
39. Kunnon kohotus-haastekampanja työpaikoille, työpaikoilla suoritettavat kuntotestaukset, joiden tulosten perusteella   
 motivointi liikkumisen lisäämiseen (PSSHP)
40. Kuntien valtuustoinfot. Liikuttaako terveyden edistäminen kuntapäättäjiä Pohjois- Pohjanmaalla (PPSHP)
41. Lasten ylipaino-hoitopolku Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymässä (PPSHP)
42. Leikki-ikäisen 3–6-vuotiaan lapsen perheen hoitopolku tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi (PSSHP)
43. Liikettä niveliin ja napa näkyviin -keskiaukeama Nivala-lehdessä (PPSHP)
44. Liikettä niveliin ja napa näkyviin (PPSHP)
45. Liikkumisreseptin ryhmätäyttö yleisötilaisuudessa (EPSHP)
46. Liikkumisreseptin ryhmätäytön yleisötilaisuus (PSSHP)
47. Liikunta elämäntavaksi – sohvaperunasta liikkujaksi, kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hanke liikuntaharrastuksen   
 aloittamiseksi luentojen ja liikuntaryhmien avulla (PSSHP)
48. Liikuntapäiväkirja 7-luokan kotitalousopetuksessa (EPSHP)
49. Liikuntaryhmät ja liikuntalajeihin tutustuminen Oulussa (PPSHP)
50. Mahtavat muksut – ryhmät Kuusamossa (PPSHP)
51. Mallilautanen kouluruokailussa, koululuokkien keskinäinen kilpailu lautasmallin toteuttamisesta ja vapaa-ajan liikunnasta  
 (PSSHP)
52. Matkalaukullinen sokeria, suolaa ja rasvaa – siirrettävä sokeri-, suola- ja rasvanäyttely, yleisötapahtumiin tarkoitettu   
 rasvan, suolan ja sokerin käyttöä esittelevä havainnollinen näyttely (PSHP)
53. Miehestä mittaa -tapahtumat Oulussa (PPSHP)
54. Miehiä kiinnostavat elektroniset laitteet ja tietotekniikka ikääntyvien miesten kuntaliikunnan motivointitekijänä, KKI-hanke  
 +40 v:lle miehille (EPSHP)
55. Miesten liikuntapäivä aiemmin liikkumattomille-lajikokeiluja ja elämäntapanäyttelyitä (EPSHP)
56. Miestä Väkevämpi & Dehkon 2D -hanke (EPSHP)
57. Miljoonan kilon keikka, Impin illan tapahtumat ja muuta KKI-toimintaa Ylistarossa (EPSHP)
58. Minä laitan itseni kuntoon – kansalaisopiston ryhmätoimintamalli (EPSHP)
59. Näkkyykö napa-asukastupien tapahtumaviikot Oulussa (PPSHP)
60. Ohjatun liikunnan kalenteri, Paikkakunnan koko liikuntatarjonnan esittely yhdessä kalenterissa nettipalveluja hyödyntäen   
 (PSSHP)
61. Osasto terveysmessuilla Raahessa (PPSHP)
62. Paino hallintaan – ylipainon ja lihavuuden hoidon ohjausmalli Oulun kaupungin kouluterveydenhuollossa (PPSHP)
63. Päivähoitohenkilöstön liikunnalliset TYKY-illat (EPSHP)
64. Ravitsemus- ja terveysliikuntanurkka paikallislehteen (PSSHP)
65. Ravitsemus/elintarviketutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusyhteistyö (EPSHP)
66. Ravitsemuslehtiartikkelit (EPSHP)
67. Ritva muutoksessa, tunnetun näyttelijän esittämä roolimalli elintapamuutosprosessin konkretisoimiseksi (PSHP)
68. Ruokakolmio (EPSHP)
69. Seinäjoen keskussairaalan ruokapalvelun värkit Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen soppaan   
 (EPSHP)
70. Soinin terveysaseman ulkonaliikuntaryhmä (EPSHP)
71. Sport-kalenteri yläkouluikäisille-liikuntamahdollisuuksien esittely ja lajikokeilut (EPSHP)
72. Sporttari-liikkuva iltapäivätoiminta Iisalmessa (PSSHP)
73. Sydänliiton kriteerit joukkoruokailuun, joukkoruokailusta vastaavien henkilöiden ohjaus terveelliseen ruoanvalmistukseen  
 Sydänliiton julkaisemien kriteereiden avulla (PSSHP)
74. Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi terveysmessukiertue (KSSHP)
75. Teemapäivä päiväkodissa tai koulussa Oulun kaupungissa (PPSHP)
76. Terveellinen kioski, terveellisten vaihtoehtojen valitseminen koulun oppilaskunnan ylläpitämässä kioskissa (PSSHP)
77. Terveellinen kouluympäristö-hanke Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (PPSHP)
78. Terveellisen ruokavalioon ohjaaminen Härmän Kuntokeskuksessa (EPSHP)
79. Terveellistä ruokaa vauvasta vaariin (EPSHP)
80. Tervettä menoa -messut, Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi messutapahtuman  paikallinen vuosittainen tapahtuma   
 (KSSHP)
81. Terveyden edistämisen viikot (EPSHP)
82. Terveys- ja liikuntatoimen yhteistyö, TeLi-tiimi (EPSHP)
83. Terveys on hyvä juttu – yläasteikäisten terveyden edistämisen malli (EPSHP)
84. Terveysisku henkilöstöravintolaan, ravintolaan lounasajaksi pystytetty näyttely, jossa esitellään eri elintarvikkeiden rasva- ja  
 suolamääriä näyttelyn ja kilpailun avulla (PSHP)
85. Terveysliikunnan ja ravitsemuksen materiaalipaketti hankekuntiin (PSSHP)
86. Terveyspäivä Eläkeliiton paikallisyhdistyksissä (EPSHP)
87. Terveystapahtumapäivä koululaisille (PSSHP)
88. Terveysteemapäivät Kauhavan varuskunnassa (EPSHP)
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89. Terveystietokeskus Palanssi (potilasoppimis/terveystietokeskus, toiminnan keskeinen osa diabeteksen ehkäisy (KSSHP)
90. Terveystori-testausta ja ohjausta Farmari-Maatalousnäyttelyssä 2006 (EPSHP)
91. Terveyttä elämän moniotteluun-luennot opettajille ja vanhemmille Nivalassa (PPSHP)
92. Terveyttä kotikonstein -kansio (PSSHP)
93. Terveyttä massuun ja tassuun -tapahtuma 3-4-luokkalaisille Nivalassa (PPSHP)
94. Terveyttä tolpalta toiselle -liikuntatapahtuma Nivalassa (PPSHP)
95. Tunnistako tyypin 2 diabeteksen sairastumisen riskit-koulun teemapäivä oppilaille ja henkilöstölle sekä avoin teemailta  
 kuntalaisille (EPSHP)
96. Tuu ja testaa diabetesriskisi-yleisötapahtuma Oulussa (PPSHP)
97. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvät yleisötapahtumat Reisjärvellä (PPSHP)
98. Utajärven koululaisilla suunnattu teemaviikko terveellisestä ravitsemuksesta (PPSHP)
99. Vaikutusmahdollisuuteni ennaltaehkäistä tyypin 2 diabetesta työssäni Pudasjärvellä (PPSHP)
100. Vanhempainillat Oulun kouluissa (PPSHP)
101. Vertaisliikunnanohjaajien virikepäivät (EPSHP)
102. Wire työttömien liikuntaryhmätoiminta työttömien työ- ja toimintakyvyn edistäjänä, työttömille suunnatut liikuntaryhmät  
 (KSSHP)
103. Voi hyvin aikuinen nainen -kiertueella Marttojen kanssa, yleisötapahtuma marttayhdistyksen jäsenille ja muille asiasta   
 kiinnostuneille (PSSHP)
104. Välipalaa vai napostelua? -siirrettävä välipalanäyttely, siirreltävä konkreettisista esimerkeistä koostuva välipalanäyttely   
 yleisötilaisuuksia varten (PSHP)
105. Välipalainfo 3-4-luokkalaisille Oulussa (PPSHP)
106. Yleisöfoorumit Oulussa (PPSHP)
107. Yleisötilaisuuden järjestäminen (PSHP)
108. Ylistaro-marjaretki (EPSHP)
109. Yläkoulun SPIN-toiminta (PSSHP)

5. Laajat toimipaikkakohtaiset samanaikaisesti moneen eri strategiaan liittyvät toimintamallit,  
    hoitohenkilöstölle kehitetyt paikalliset toimintaohjeet, koulutukseen ja laadun parantamiseen  
    tähtäävä toiminta

1. D2D-hankkeen vaikutus ravitsemushoidon ja -ohjauksen käytäntöihin (PPSHP)
2. D2D-koulutuspolku henkilökunnalle Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (PPSHP)
3. D2D-mittari Effi ca-asiakastietojärjestelmässä (PPSHP)
4. D2D-ryhmäohjaajakansio Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (PPSHP)
5. D2D-työnohjaus tyypin 2 diabeteksen ehkäisytyötä toteuttavan hoitohenkilökunnan voimaannuttajana (PPSHP)
6. Diabeteksen ehkäisy Lapinlahden kunnassa: 3 strategiaa (PSSHP)
7. Diabetes-oikopolku, ajantasaisen diabetestiedon vieminen toimipaikan intranet-sivustolle koko henkilöstön    
 saataville Valkeakosken terveyskeskuksessa (PSHP)
8. DILLI – Ylä-Pirkanmaan perusterveydenhuollon diabetesmalli, monialainen Dehkon 2D -hankkeen käytännön sovellutus  
 (PSHP)
9. Gestaatiodiabeetikon hoitopolku, systemaattinen seuranta synnytyksen jälkeen ja painonhallintaryhmien toiminnan   
 aloittaminen raskausdiabeteksen sairastaneille (PPSHP)
10. Hoitoprosessien ja hoitoketjujen mallintaminen sekä hoito-ohjelmien laadinta tyypin 2 diabetekselle, hoitoketjujen   
 rakentaminen perus- ja työterveyshuoltoon  sekä diabeteksen ehkäisyä että hoitoa varten ja tämän mallintaminen   
 laatukäsikirjaa varten (PSSHP)
11. Iisalmen laaja-alainen toimintamallikuvaus. (PSSHP)
12. Kauhajoen Dehko-toiminta. Kokonaisuus, jossa uusia toimintatapoja, suunnitelmallisuutta, uusia ryhmämuotoisia   
 interventioita ja kokonaisvaltainen lähestyminen sekä erillisiä osamalleja kuten Äidin terveyskortti ja Suupohjan   
 Diabetesyhdistyksen kylätoimintamalli (EPSHP)
13. Koulutustarjotin. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvä henkilöstökoulutus (PPSHP)
14. Lasten ja nuorten ylipainon  ehkäisyn toimintamallin luominen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (KSSHP)
15. Liikuntahoitojen palvelulinja (EPSHP)
16. OHOI!-koulutusmalli: Perusterveydenhuollon hoitohenkilöstön kouluttaminen ryhmäohjaajiksi (PPSHP)
17. Pieni päätös päivässä- ja ROOM-ryhmät Effi ca-ajanvarauskirjassa Oulussa (PPSHP)
18. Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittäminen Oulussa (PPSHP)
19. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin D2D-hankkeen extranet-sivut (PPSHP)
20. ProWellness-diabetes-tietojärjestelmän D2D ehkäisyosion käyttökoulutus (PPSHP)
21. ProWellness-diabetesjärjestelmän laajennusosan käyttöönotto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP)
22. ProWellness-diabetesjärjestelmän laajennusosan raportoinnin kehittäminen ja kuntakohtaiset raportit (PPSHP)
23. Raskausdiabeetikoiden hoitoketju Oulun avoterveydenhuollossa (PPSHP)
24. Ravitsemuspalvelukysely terveyskeskuksille (PPSHP)
25. Ravitsemustyöryhmä, moniammatillinen työryhmäryhmä ravitsemushoidon ja ruokahuollon kehittämiseksi kunnan alueella  
 (PSSHP)
26. Ryhmätoiminnan organisointi Oulussa (PPSHP)
27. Ryhmätoiminnot Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen www-sivuilla (PPSHP)
28. Siikalatvan seutukunnan tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn, hoidon ja seurannan toimintamalli (PPSHP)
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29. Terveyden edistämisen palveluketju (PPSHP)
30. Terveyskeskuksen tyypin 2 diabeteksen hoito-ohjelma, intranet-pohjainen perehdytysohjelma uusille työntekijöille   
 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon parantamiseksi (PSSHP)
31. Terveysliikuntafysioterapeutin toimenkuva, perinteisen toimenkuvan laajentaminen diabeteksen ehkäisyn alueelle (PSHP)
32. Tuumasta toimeen-painonhallintaryhmä käyntiin-koulutustuote, monipuolinen painonhallintaryhmien kouluttajille   
 suunnattu koulutuspaketti (PSHP)
33. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito -malli Oulun kaupungin Effi ca-potilastieto-järjestelmän navigaattoripuussa (PPSHP)
34. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen kehittäminen Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymässä  
 (PSSHP)
35. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (PPSHP)
36. Ulkopuolisten toimijoiden, terveyskeskuksen fysioterapiaryhmien ja kansalaisopiston ryhmien  tarjoamien palvelujen   
 informointi toimipaikan intranetissä (PSSHP)
37. Uusi kirjaamiskäytäntö perustietojärjestelmään, Diabeteksen riskiryhmiin kuuluvien kirjaaminen toimipaikan sähköiseen  
 perustietojärjestelmään (PSHP)
38. Verenpaineasiakkaan hoitopolku Kyrönmaan terveyskeskus kuntayhtymässä (EPSHP)

6. Perinteisistä terveydenhuollon toimintamalleista kehitetyt mallit 

1. D2D-vastuuhoitajat ja lääkärit Oulussa (PPSHP)
2. Diabetespäivä, jossa yhdistetään diabetekseen liittyvä sekä terveydenhuollon toimijoiden että kohdeväestön koulutus   
 samaksi päiväksi (PSHP)
3. Dokumentointi, malli, jossa diabeteksen ehkäisyn kannalta oleellisia terveystietoja välitetään asiakkaan luvalla   
 työterveyshuollosta muulle terveydenhuollon sektorille (PSSHP)
4. Ensitietoryhmästä ohjaus liikuntaryhmiin ja liikkumaan, verkostoitumismalli seulontaa ja liikuntainterventioita toteuttavien  
 henkilöiden kesken (PSHP)
5. ITE-pisteet täydentyivät liikunnan aloittelijan infopisteillä, jossa mallissa terveysasemille perustettiin  verenpaineen   
 itsemittauspisteitä, joissa oli myös mahdollista testata omaa sairastusmisriskiään diabetekseen sekä saada tietoa   
 terveysliikuntatarjonnasta paikkakunnalla (PSHP)
6. Kilokaarti, elämäntapojen pysyviin muutoksiin tähtäävä vakituisesti kokoontuva rento elämäntaparyhmä (KSSHP)
7. Liikunnan lisäämiseen tähtäävän neuvontaprosessin mallinnus, TAYS:n laatukäsikirjan mukaisen kehittämisohjeiston ja  
 QRPS-ohjelman mukainen asiakaskeskeinen neuvontaprosessi (PSHP)
8. Liikuttajatutkinto, vähän liikkuville suunnatut ryhmät, joihin osallistujat kerätään terveydenhuollon vastaanotoilta (PSHP)
9. Painonhallintaryhmät vakinaiseksi toiminnaksi Tampereella, jossa erikseen palkatut Dehko-hoitajat ohjaavat    
 moniammatillisia painonhallintaryhmiä (PSHP)
10. Raskausdiabeetikoiden ohjaus yhteistyönä, järjestelmällinen raskausdiabeteksen sairastaneiden kutsuminen    
 sokerirasituskokeeseen vuoden kuluttua synnytyksestä ja neuvonta yhteistyössä äitiysneuvolan ja diabeteksen ehkäisystä  
 vastaavien hoitajien kesken (PSHP)
11. Ravitsemustyöryhmä (PSSHP)
12. Ryhmäohjaus korkean riskin henkilöille Taivalkoskella (PPSHP)
13. Suosittelemme nopeaa, helppoa ja herkullista ruokaa -ruokaohjelehtinen (KSSHP)
14. Teuvan terveysfoorumi- ryhmämuotoinen kaikille avoimia matalan kynnyksen yleisötilaisuus, joista tiedotus julkisesti   
 seinäilmoituksin mutta myös ohjaus terveydenhuollon vastaanotoilta  (EPSHP)

7. Verkostoitumiseen ja yhteistyöhön liittyvät mallit
 
1. D2D-informatio kunnanvaltuuston jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (EPSHP)
2. Kimppaviikko-järjestöjen, projektien ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveyden edistämisen yksikön    
 tapahtumaviikko (EPSHP)
3. Liikuntapalveluketju Raahen seudulla (PPSHP)
4. Lähete/suositus Siilinjärven Kansalaisopiston terveysliikuntaryhmiin ja liikuntaresepti, terveyskeskuksen henkilökunnan  
 toimesta tapahtunut ohjaus terveydenhuollon ulkopuolisiin ryhmiin (PSSHP)
5. Painonhallintakurssit yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ravitsemusalan yksikön ja Kauhajoen terveyskeskuksen  
 kanssa (EPSHP)
6. Potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöt Oulun terveysasemilla (PPSHP)
7. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ravitsemusalan yksikön ja Dehkon 2D-hankkeen yhteistyö opinnäytetöissä (EPSHP)
8. Tartu tilaisuuteen-syksyn starttitapahtumat kahdessa seutukunnassa (11 kuntaa) (EPSHP)
9. Terveysfoorumi terveyskeskuksen ja kansalaisopiston yhteistyönä (EPSHP)
10. Terveyskeskuksen ja kaupungin liikuntatoimen yhteistyö Kuusamossa (PPSHP)
11. Terveyskeskuksen ja työterveyshuollon yhteistyö Oulussa (PPSHP)
12. TerveysliikuntaYhteistoimintaKokous -kierros TELYK,  jossa tavoitellaan yhteistoimintaprosessia paikkakunnan eri   
 toimijoiden välillä liikuntaneuvontapalvelujen parantamiseksi järjestämällä säännöllisiä tapaamisia  terveysliikunnan parissa  
 toimivien organisaatioiden kesken (PSHP)
13. Terveysliikuntayhteistyöilta, työpaja-tyyppinen terveysliikunnan toimijoiden yhteiskokous yhteistyön parantamiseksi ja   
 terveysliikuntapalveluketjun toimivuuden parantamiseksi (PSHP)

Yhteensä malleja ja hyviä toimintokäytäntöjä 264 kappaletta.
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Julkaisuja 

Dehkon 2D -hankkeen tieteelliset julkaisut
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2D-hanke (D2D). Suomen Lääkärilehti 3/2006. (D2D Väestötutkimus 2004).

Tuomilehto H, Peltonen M, Partinen M, Seppä J, Saaristo T, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, Puolijoki H, Saltevo J, Vanhala M, • 
Tuomilehto J. Sleep-Disordered breathing is related to an increased risk for type 2 diabetes in middle-aged men, but not in 
women. The FIN-D2D Survey. Diabetes, Obesity and Metabolism  2008; 10: 468-475. (D2D Väestötutkimus 2004).

Saaristo T, Peltonen M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Vanhala M, Saltevo J, Niskanen L, Oksa H, Korpi-Hyövalti E, Tuomilehto J. • 
National type 2 diabetes prevention programme in Finland: FIN-D2D. Int J Circumpolar Health 2007: 66(2): 101–12.

Tuomilehto H, Peltonen M, Partinen M, Seppä J, Saaristo T, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, Puolijoki H, Saltevo J, Vanhala M, • 
Tuomilehto J. Sleep duration is related to an increased risk for type 2 diabetes in middle-aged women – The FIN-D2D survey. 
Sleep Medicine 2008; 9: 221-27. (D2D Väestötutkimus 2004).

Saaristo T, Barengo N, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, Puolijoki H, Saltevo J, Vanhala M, Sundvall J, Saarikoski L, Peltonen M, • 
Tuomilehto J. High prevalence of obesity, central obesity and abnormal glucose regulation in the middle-aged Finnish 
population. BMC Public Health 2008; 8: 423 (D2D Väestötutkimus 2004).

Karjalainen J, Peltonen M, Vanhala M, Korpi-Hyövälti E, Puolijoki H, Saltevo J, Oksa H, Saaristo S, Tuomilehto J, Kujala UM. • 
Differences in Leisure Time Physical Activity between Screen-Detected Type 2 Diabetic, Known Type 2 Diabetic and  
Non-Diabetic Subjects. Diabetes Res Clin Pr 2008; 81: 110-16. (D2D Väestötutkimus 2004).
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S. Dehkon 2D -hankkeen (D2D) väestötutkimus 2007. Tutkimuksen toteutus ja taulukkoraportti. Kansanterveyslaitoksen 
julkaisuja B41/2008. 

Diabetesliiton julkaisuja

Suomen Diabetesliitto ry. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000–2010. Gummerus Kirjapaino Oy, 2000.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Development Programme for the Prevention and Care of Diabetes in Finland 2000–2010. • 
Gummerus Printing, Jyväskylä 2001.

Suomen Diabetesliitto ry. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003–2010. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2003.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Programme for the Prevention of Type 2 Diabetes in Finland 2003-2010. Gummerus Printing 2003.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Program för prevention av typ 2 -diabetes 2003–2010. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2004.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Suunnitelma tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi. Projektisuunnitelma 2003–• 
2007 Dehkon 2D -hanke (D2D). Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2004.

Suomen Diabetesliitto ry. Dehkon 2D-hanke (D2D) 2003–2007. Lisälehti vuonna 2004 julkaistuun projektisuunnitelmaan. • 
Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2005. 

Suomen Diabetesliitto ry. Dehko etenee 2005–2007. Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2005.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Dehko avancerar 2005–2007. Kirjapaino Hermes Oy, Tammerfors 2005.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Dehko Proceeds 2005–2007. Hermes Printing, Tampere 2005.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Dehkon 2D -hanke 2003–2007. Väliarviointi. Dehko-raportti 2005:6.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Dehkon 2D -hanke 2003–2007. Kvalitatiivinen arviointi 2006. Dehko-raportti 2006:2.• 

Suomen Diabetesliitto ry. Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan. Project Plan 2003–2007 FIN-D2D Project. • 
Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2006.

Suomen Diabetesliitto ry. Genomförande av Programmet för prevention av typ 2-diabetes. Projektplan 2003–2007 Projektet • 
Dehko 2D (FIN-D2D). Kirjapaino Hermes Oy, Tammerfors 2007.

Suomen Diabetesliitto ry. Palkitut ja arjessa koetellut – Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt. Dehko-raportti 2007:1.• 
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Suomen Diabetesliitto ry. Diabetes on ehkäistävissä – mutta asialla on kiire. Tiivistelmäjulkaisu kutsuseminaarista: Terveyden • 
edistämisen hankkeista pysyvään toimintaan Helsinki, Kuntatalo 15.11.2007. Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2008.
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Suomen Diabetesliitto ry. Dehko proceeds. Strategic plan for 2008–2010. Hermes Printing, Tampere 2008.• 
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Graduja ja muita opinnäytetöitä (ks. myös alueraportit)
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non-diabetics. Master’s Thesis in Sports and Exercise Medicine, University of Jyväskylä. 2006. Ohjaajat: Urho Kujala, Markku 
Peltonen (D2D Väestötutkimus 2004).
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yhteys elämänlaatuun. Fysioterapian Pro Gradu, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta. 2007. Ohjaajat: Ari 
Heinonen, Arja Häkkinen (D2D korkean riskin henkilöitä KSSHP).

Halkoaho Arja, Kavilo Marja. Terveysvalinnat ja terveyteen liittyvä elämänlaatu. Vertailututkimus gestationaalisen • 
diabeteksen sairastaneiden ja normaalin sokerirasitustuloksen raskausaikana saaneiden naisten välillä. Kuopion yliopisto, 
Hoitotieteenlaitos, 2008. Ohjaajat: Anna-Maija Pietilä, Seppo Heinonen (D2D:n ulkopuolinen aineisto).

Kiviluoto Tiina. Ravitsemuskoordinaattoreiden rooli D2D-hankkeessa. Kuopion yliopisto, 2008. Ohjaajat: Päivi Räsänen, KY, • 
Arja Lyytikäinen JY (Haastattelututkimus, ravitsemuskoordinaattorit + perus- ja työterveyshuollon toimijat). 
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2006.
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Sairaanhoitopiirien loppuraportit

Korpela K, Peränen N, Lyytikäinen A, Airola J, Onatsu T, Vanhala M, Saltevo J.  Dehkon 2D-hanke Keski-Suomen • 
sairaanhoitopiirin alueella 2003–2007. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 122/2008. Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Jyväskylä 2008. www.ksshp.fi /julkaisusarja (julkaisut 2008).

Korpi-Hyövälti E, Hyytiä A, Latvala T, Leikkainen E, Linjama H, Niku J, Rekiaro R-L. Etelä-Pohjanmaan Dehkon 2D-hankkeen • 
2003–2007 loppuraportti. Seinäjoki 2008.

Lehmusaho M, Moilanen L, Niskanen L (toim.). Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke (Dehkon 2D-hanke) Pohjois-Savon • 
sairaanhoitopiirissä v. 2005–2007 (2008). Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja. Kuopio 2009 (painossa).

Pesonen K, Järvi L, Määttä L, Alatulkkila A, Jokelainen T, Helanen S, Orreveteläinen E, Laitinen J, Kultalahti L, Rehula M, • 
Österman M, Alen M, Kesäniemi A, Keinänen-Kiukaanniemi S. NÄKKYYKÖ NAPA -Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
toimeenpanohankkeen toteutus ja tulokset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 2003–2007. Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin julkaisuja 4/2008. Oulu 2008.

Pölönen A, Oksa H ja työryhmä. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke Pirkanmaalla vuosina 2003–2008. Tampere 2009 • 
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 Tampere Declaration 2006

The fi rst International Reporting Days on the prevention of type 2 diabetes were organized by the Finnish Diabetes Association, 
June 4–7, 2006 in Tampere, Finland. The participants representing eleven countries concluded the meeting with a Tampere 
Declaration as an encouraging message to all other countries in the world. 

Thanks to the emerging scientifi c evidence and common efforts by researchers, clinicians and decision makers, the prevention 
of type 2 diabetes may become a reality for most citizens in countries all over the world. National plans for the care and 
prevention of diabetes have got off to a good start. The good examples in some countries in the European Union and in other 
parts of the world might provide the reality that the prevention of Type 2 diabetes could be possible at the community level.

Meanwhile, in the political world we are witnessing an increasing awareness of the emerging diabetes and obesity problem 
implying high costs in the future. There is a growing consensus that we need to establish a more extensive and far-reaching 
strategy to fi ght against this double epidemic. We have to build up and strengthen the intellectual, scientifi c and technological 
dimensions applicable in various cultural and social settings.

We now have evidence that through changes in lifestyle the prevention of Type 2 diabetes is possible. Screening for 
undiagnosed diabetes, prediabetes and to identify individuals with elevated risk for diabetes is possible. Lifestyle counseling is 
feasible. The tools and methods already exist. All we have to do is to build up a plan with the necessary feasible strategies and 
begin target-oriented and systematic work. The wait-and-see policy does not lead anywhere.

The Tampere Declaration of June 7, 2006 on the prevention of type 2 diabetes highlights the following aspects which we 
considered to be of primary importance in order to ensure the prevention of type 2 diabetes at the community level and to 
promote these ideas worldwide:

1)  We believe that every country should adopt the idea of the prevention of Type 2 diabetes and give it high priority   
 on the national political decision-making agenda.

2)  We strongly encourage every country to establish a systematic plan for diabetes prevention. This should be based   
 on different strategies (population strategy, high risk strategy, strategy of early diagnosis and management), and all   
 these strategies should be implemented in parallel.

3)  Preventive actions should start directly after the basic planning. 

4)  When initiating and processing efforts at national level, we strongly recommend international, intergovernmental,   
 interinstitutional and interpersonal networking and co-ordination (such as EU diabetes strategies, DE-Plan Project,   
 Image Project in EU, Dehko Programme and its FIN-D2D project in Finland, and strategies of all IDF regions).

5)  We hereby undertake action to pursue these objectives within the framework of our institutional competences to call  
 upon the world to decrease the incidence of type 2 diabetes. We will engage in intergovernmental co-operation   
 together with the non-governmental organizations and all parties interested in the prevention of type 2 diabetes.

Participants of the fi rst FIN-D2D International Reporting Days
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