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Diabetesopetus terveydenhuoltoalan koulutuksessa 

 

Tiivistelmä 
 

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (DEHKO 2000–2010) on ohjelmakauden 

alusta asti pidetty terveydenhuoltohenkilöstön osaamista yhtenä tärkeimmistä diabeetikoiden hoi-

don laatuun vaikuttavista tekijöistä. Dehkon ensimmäisessä koulutusselvityksessä 2003 (Himanen 

& Ilanne-Parikka) tarkasteltiin diabetestyöhön osallistuvien keskeisimpien ammattien (lääkärien, 

hoitajien, ravitsemusterapeuttien sekä jalkojenhoitajien ja jalkaterapeuttien) diabeteskoulutusta ja 

koulutustarpeita.  

 

Tuolloin johtopäätöksenä oli, että kaikki ammattiryhmät olivat saaneet runsaasti diabetestyön kou-

lutusta mutta että uusia koulutustarpeita oli vastaavasti paljon. Selvityksessä todettiin, että tervey-

denhuollon diabetesammattilaiset tarvitsevat jatkuvasti päivittävää koulutusta ammattitaitonsa yllä-

pitämiseksi ja myös laajentavaa koulutusta ammattitaidon nostamiseksi työtehtävien edellyttämälle 

tasolle. Selvityksessä suositeltiin koulutuksen järjestämistä etenkin oman organisaation sisällä mo-

niammatillisesti. Lisäksi suositeltiin rajatulle joukolle kohdennettua koulutusta erityisiin oppimistar-

peisiin. Ryhmäohjausta tuli suositusten mukaan lisätä. Selvityksessä lueteltiin myös lukuisia yksit-

täisiä aiheita, joista kenttä tarvitsi lisää koulutusta. Näitä olivat muun muassa lasten diabetestyö, 

lasten liikapaino, kouluttajakoulutus ja laatukoulutus. Lisäksi selvityksessä korostettiin tarvetta teh-

dä alueellista yhteistyötä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä verkostoitua ja toteuttaa 

alueellisia yhteistyöprojekteja. (Himanen & Ilanne-Parikka 2003.) 

 

Nyt tehdyn selvityksen mukaan diabeteskoulutus on kehittynyt, vaikka pääongelmien tilanne ei ole 

juuri muuttunut. Sekä diabetesopetuksen määrä että opetuksen sisältö vaihtelevat edelleen hyvin 

paljon terveydenhuollon peruskoulutuksessa koulutusohjelmien välillä mutta myös koulutusohjel-

mien kesken eri oppilaitoksissa. Monet oppilaitokset ovat kehittäneet kansansairauksien ehkäisyn 

ja hoidon opetusta niin määrällisesti kuin sisällöllisesti. Opetusmäärissä ja sisällöissä havaittiin 

suuria vaihteluita erityisesti toisen asteen oppilaitosten sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon 

opetuksessa ja ammattikorkeakoulujen hoitotyön opetuksessa. Kyseisten tutkintojen diabetesope-

tuksen tasoissa oli lähes kymmenkertainen ero. Yksittäisistä opetussisällöistä eniten vaihtelua oli 

ravitsemuksessa. Näin suuri vaihtelu opetusmäärissä johtaa osaamisen eriarvoisuuteen, mikä hei-

jastuu diabeetikoiden saaman hoidon tasoon. 

 

Selvityksen mukaan diabetekseen liittyvää täydennyskoulutusta on saatavilla kaikissa terveyden-

huollon koulutusammateissa toimiville, mutta koulutus on edelleen hajallaan, koordinoimatonta ja 
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monien toimijoiden järjestämää. Täydennyskoulutusta tarjotaan sekä lyhyinä kursseina ja seminaa-

reina että pitkäkestoisina jatkotutkintoon johtavina opintokokonaisuuksina. Lyhyet kurssit kohden-

tuvat moniin niihin alueisiin, joita Dehkon edellisessä selvityksessä toivottiin. Oppilaitokset ovat 

systemaattisesti kehittäneet pitkäkestoisia diabetesaiheisia täydennyskoulutusopintoja, mutta kai-

killa ei ole mahdollisuutta lähteä pitkäkestoiseen koulutukseen. Siksi olisi tarpeen kehittää entistä 

enemmän lyhyinä jaksoina toteutettavaa soveltavaa moniammatillista koulutusta.  

 

 

Dehkon koulutustyöryhmä 
Mauri Jussila, Tampereen Työterveys ry., puheenjohtaja 

Riitta Collin, Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry. 

Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto 

Outi Himanen, Suomen Diabetesliitto ry., sihteeri 

Sari Koski, Suomen Diabetesliitto ry. 

Anna Kukka, Suomen Fysioterapeutit ry. 

Marja Rautavirta, Diabeteshoitajat ry. 

Leila Rautjärvi, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry. 

Tuula-Maria Rintala, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 

Ursula Schwab, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. 

Eeva-Liisa Urjanheimo, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 

Ingrid Wiberg, Suomen Apteekkariliitto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Diabetesopetus terveydenhuoltoalan koulutuksessa 

 

Sisällysluettelo 
 

 
 
Tiivistelmä 1 
 
1 Esipuhe 3 
 
2 Terveydenhuollon diabeteskoulutuksen suositukset 4 
 
3 Terveydenhuollon diabetesopetus koulutusaloittain 5 

 3.1 Diabeteshoitotiimin jäsenet 6 
 3.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto 11 
 3.3 Muut diabeetikoiden hoitoa tukevat terveydenhuollon ammattilaiset 13 

 
4 Yhteenveto diabetesopetuksesta terveydenhuoltoalan peruskoulutuksessa 16 
 
5 Täydennyskoulutus terveydenhuollossa 20 

 5.1 Täydennyskoulutuksen ohjaus 20
 5.2 Täydennyskoulutuksen osallistuminen 22 
 5.3 Diabetesaiheinen täydennyskoulutus 25 

 
6 Terveydenhuollon ammatillisille järjestöille ja -yhdistyksille suunnattu kysely 30 
 
7 Yhteenveto terveydenhuollon ammattilaisten saamasta diabetesopetuksesta 36 
 
8 Pohdinta 38 
 
Lähteet 41 
 
Liitteet 
Liite 1. Sairaanhoitajien diabeteshoitotyön perusosaaminen  
Liite 2. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatilliset erikoistumisopinnot  
Liite 3. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  
Liite 4. Ammattikorkeakoulujen perustutkinnot  
Liite 5. Yliopistolliset perustutkinnot  
Liite 6. Selvityksessä käytetty nettilomake  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Diabetesopetus terveydenhuoltoalan koulutuksessa 

 

1 Esipuhe 
 

Diabetes on suomalaisten keskeinen pitkäaikainen kansansairaus. Diabetesta sairastavia henkilöi-

tä on diagnosoitu maassamme noin 300 000 (Koski 2009). Tämän lisäksi on arvioitu, että diag-

nosoimattomia tyypin 2 diabeetikoita on maassamme noin 200 000 (Winell & Reunanen 2005). 

Tulevaisuudessa sairastuvuuden ennustetaan yhä lisääntyvän. Yhä useamman suomalaisen on 

arvioitu sairastuvan erityisesti tyypin 2 diabetekseen. (Peltonen, Korpi-Hyövälti, Oksa ym. 2006.) 

 

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma (DEHKO 2000–2010) on ohjelman alusta asti 

kiinnittänyt huomiota diabeetikoiden hyvään hoitoon ja hoidon laatuun, samoin kuin diabeetikoiden 

hoidon resursointiin ja koko hoitoprosessiin. Aikaisemmin tehdyt selvitykset osoittavat, että diabe-

teksen hoidon laadussa ja saatavuudessa on Suomessa suuria alueellisia eroja. (Niemi & Winell 

2005) Erikoissairaanhoidossa diabeetikoiden hoito keskittyy enenevässä määrin diabetekseen 

erikoistuneiden lääkärien ja hoitajien vastuulle, mutta perusterveydenhuollossa näyttäisi olevan 

käynnissä vastakkainen suuntaus. Joissakin terveyskeskuksissa ei edelleenkään ole nimettynä 

lainkaan diabetesvastuulääkäriä tai -hoitajaa. (Winell 2008.)  

 

Terveydenhuoltohenkilöstön osaaminen on laadun turvaamisen keskeinen tekijä. Dehko onkin 

asettanut yhdeksi avaintoimenpiteeksi diabetestiedon lisäämisen kaikilla terveydenhuollon sekto-

reilla (Suomen Diabetesliitto 2000). Dehkon tavoitteina mainitaan seuraavaa:  

 

a) Erityistä huomiota kiinnitetään työterveys- ja väestövastuulääkäreiden ja  

-hoitajien koulutukseen. 

b) Lääkäreille luodaan diabeteksen hoidon täydennyskoulutusohjelma. 

c) Hoitajien ammatillista täydennyskoulutusta diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon  

kehitetään Diabeteshoitajan avainasema -projektin pohjalta. 

d) Luodaan hoidonohjauksen moniammatillinen koulutusohjelma.    

 

Tämä selvitys kartoittaa terveydenhuollon ammattilaisten saamaa diabetesaiheista koulutusta pe-

ruskoulutuksen aikana sekä täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään terveydenhuol-

lon ammattijärjestöjen ja -yhdistysten käsityksiä oman jäsenistönsä diabeteskoulutuksen tarpeista, 

vahvuuksista ja tulevaisuudesta.  
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2 Terveydenhuollon diabeteskoulutuksen suositukset 
 

Dehkon koulutustyöryhmä suosittelee diabeteskoulutusselvityksensä perusteella seuraavia asioita: 

 
I Diabeteksesta ja muista keskeisistä kansansairauksista on tarjottava riittävä  
perusopetus kaikille terveydenhuollon ammattiin valmistuville 

 

Diabetesepidemian laajuudesta johtuen jokainen terveydenhuollon ammattilainen kohtaa 

omassa työssään diabeetikoita. Koulutusohjelmien painotuserot eri puolilla maata ovat johta-

neet siihen, että kaikki valmistuvat terveydenhuollon ammattilaiset eivät saa työssä tarvitsemi-

aan diabeetikoiden hoidon perusvalmiuksia peruskoulutuksensa aikana. Kaikessa terveyden-

huollon peruskoulutuksessa pitäisi turvata diabeteshoitotyön perusosaaminen. (Sairaanhoita-

jien tutkinnon suorittaneiden diabeteshoitotyön perusosaaminen kuvattu liitteessä 1).   

 

II Erityisesti ravitsemusosaamiseen tarvitaan enemmän panostusta 

 

Tehdyn selvityksen mukaan diabeetikoiden ravitsemusta sivutaan lyhyesti monien koulutusalo-

jen koulutuksissa, mutta opetukseen käytettävät ajalliset ja laadulliset resurssit eivät ole riittä-

vät. Vain hyvin harvassa oppilaitoksessa käytetään ravitsemustieteen asiantuntijaa opettajana. 

Tavallisesti opettajana toimii ammattiaineiden opettaja, näin on sekä toisen asteen oppilaitok-

sissa että ammattikorkeakouluissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on jo vuonna 2003 lin-

jannut toimenpide-ehdotuksessaan, että kaikissa ammattikorkeakouluissa pitäisi olla ainakin 

yksi ravitsemustieteen virka (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003). Nyt tehdyn selvityksen 

mukaan tämä ei ole toteutunut käytännön tasolla. 

 

III Opetuksen kokonaisuuden ja opetussisältöjen suunnittelua on tehtävä  
kaikkien opetukseen osallistuvien opettajien välisenä yhteistyönä 

 

Muutamissa oppilaitoksissa opettajat tekevät jatkuvasti yhteistyötä opetussisältöjen ja opetus-

menetelmien kehittämiseksi. Tällaiselle pitkäjänteiselle työlle olisi tarvetta kaikissa oppilaitok-

sissa. Opiskelijoiden motivaation kannalta diabeteskoulutuksesta on hyvä suunnitella mielekäs 

kokonaisuus koko opiskelun ajalle. Kansansairauksien huomioiminen opetuksessa jää nyt mo-

nessa koulutusohjelmassa hajanaiseksi ja riittämättömäksi. Etenkin ammattikorkeakouluissa 

moniammatillista yhteistyötä on hyödynnetty koulutusohjelmissa yleisesti liian vähän. Ammatti-
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korkeakoulujen eri koulutusohjelmien opettajien olisi hyvä tehdä yhteistyötä opetuksen järjes-

tämisessä niin, että erityisaineiden (esim. ravitsemuksen ja jalkojenhoidon) opettajina käytettäi-

siin kyseisen alan kompetenssin hankkinutta opettajaa.  

 
IV  Sairaanhoitopiiri huolehtimaan täydennyskoulutuksen koordinaatiosta ja  
jatkuvuudesta yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja muiden keskeisten 
koulutusta järjestävien tahojen kanssa 

 

Diabeetikoiden määrä lisääntyy edelleen voimakkaasti, joten kaikki terveydenhuollon ammatti-

laiset tarvitsevat yhä enemmän tietoa diabeteksesta sairautena, diabeteksen ehkäisystä ja hoi-

dosta sekä diabeetikoiden hoidonohjauksesta ja kuntoutuksesta. Täydennyskoulutusta on jo 

nykyisellään melko hyvin saatavilla kaikille terveydenhuollossa toimiville ammattiryhmille, mutta 

haasteena on juuri sopivan koulutuksen löytäminen ja siihen pääseminen. Sairaanhoitopiirien 

koulutusyksiköt yhteistyössä alueellisen diabetestyöryhmän, ammattikorkeakoulujen ja muiden 

keskeisten koulutusta järjestävien tahojen kanssa olisivat luonteva taho huolehtimaan alueelli-

sen täydennyskoulutuksen koordinaatiosta ja jatkuvuudesta etenkin, kun erikoissairaanhoitolaki 

velvoittaa sairaanhoitopiirejä huolehtimaan koulutustoiminnasta  

 

 

V Moniammatilliseen yhteistyöhön panostettava 
 

Kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa tulee panostaa moniammatilliseen yhteistyöhön. 

Koulutusta pitäisi järjestää nykyistä enemmän moniammatillisesta näkökulmasta. Työelämässä 

diabeetikoiden hoito ja kuntoutus tapahtuvat tiimityönä, joten myös koulutuksen tulisi tukea 

moniammatillisen tiimityön oppimista. 
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3 Terveydenhuollon diabetesopetus koulutusaloittain 
 
 

Selvitykseen haluttiin terveydenhuollon ammattilaisten diabetesopetuksesta mahdollisimman kat-

tava kuva. Siksi mukaan päätettiin ottaa terveydenhuollon ammatteja laajemmin kuin edellisellä 

kerralla. Dehkon koulutuskysely tehtiin ammattikorkeakouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin syk-

syn ja talven 2007-2008 aikana. Myös yliopistoihin suunnattiin kysely farmasian ja lääketieteen 

aloilta. Eri koulutusohjelmien kyselyt lähetettiin useimpiin kyseistä koulutusta järjestäviin oppilaitok-

siin.  

 

Selvityksen tiedonhankinta toteutettiin Internet-pohjaisena kyselynä ammattikorkeakouluille, toisen 

asteen oppilaitoksille ja farmasian alan koulutusta järjestäville yliopistoille sekä sähköpostikyselynä 

lääkärikoulutusta järjestäville yliopistoille ja terveydenhuollon ammatillisille jäsenjärjestöille. Joihin-

kin oppilaitoksiin kysely lähetettiin suoraan eri opintolinjojen vastuuopettajille; toisiin oppilaitoksiin 

otettiin aluksi yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla vastuuopettajien selvittämiseksi. Kaikkiaan 

kyselyitä lähetettiin eri koulutusohjelmiin yhteensä 93. Vastauksia saatiin 61, eli kyselyjen yhteinen 

vastausprosentti oli 65. Vastausprosentit vaihtelivat koulutusohjelmittain 25 %:sta 100 %:iin. Ter-

veydenhuollon ammatillisista jäsenjärjestöistä vastasivat lähes kaikki kyselyn saaneet, yhteensä 11 

järjestöä. 

 

Kyselyiden lisäksi materiaalina käytettiin eri koulutusohjelmien opintosuunnitelmia ja opintokuvauk-

sia, samoin kuin valtakunnallisen tason koulutusohjeita, suosituksia ja muita dokumentteja. 

 

3.1 Diabeteshoitotiimin jäsenet 

 

Lääketieteen koulutus 
Lääkärien peruskoulutuksen aikaista diabeteskoulutusta selvitettiin henkilökohtaisella sähköposti-

kyselyllä. Koulutustyöryhmän puheenjohtaja lähetti kyselyn kaikille viidelle lääkärikoulutusta järjes-

tävälle yliopistolle, joista kaikista saatiin vastaus. Lääketieteen lisensiaattien peruskoulutukseen 

kuuluvan diabetesaiheisen opetuksen määrä on hyvin samankaltainen kaikissa yliopistossa. Mää-

rällisesti opetukseen käytetään aikaa noin 30–40 tuntia koko lääkärikoulutuksen aikana.  

 

Diabetesopetusta annetaan sekä erillisinä oppijaksoina että integroituna muihin opintojaksoihin. 

Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen patogeneesi, diabetestyypit ja hoito 
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sekä lisäsairauksiin, diabeetikon jalkoihin ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi yliopis-

toissa tarjotaan erilaisia diabetekseen liittyviä opintoja valinnaisilla opintojaksoilla. Opetusmene-

telminä käytetään luento-opetuksen lisäksi ryhmätöitä, harjoituksia, asiantuntija- ja tutor-

tapaamisia, pienryhmäopetusta ja seminaareja.  

 

Käytännön harjoittelu tukee teoreettisia diabetesopintoja. Harjoittelun aikana opiskelijat tapaavat 

diabeetikkoja vastaanoton aikana, tapaamiset on pyritty järjestämään systemaattisiksi mm. ope-

tuspoliklinikan avulla. Monissa yliopistoissa opiskelijat osallistuvat myös erikoissairaanhoidon dia-

betespoliklinikalla työskentelyyn, joko opintojen alkuvaiheessa työskentelyä seuraten tai opinnois-

sa pidemmälle ehdittyään poliklinikalla työskennellen. Joissakin yliopistoissa diabetespoliklinikan 

toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

Hoitotyön koulutus 
Ammattikorkeakoulujen hoitotyön opintokokonaisuudesta valmistutaan sairaanhoitajan, kätilön tai 

terveydenhoitajan suuntautumisvaihtoehdosta. Hoitotyön koulutusohjelman opetussuunnitelmissa 

diabetesopetus integroituu muuhun opetukseen. Sitä käsitellään mm. sisätautiopin ja sisätautien 

hoitotyön yhteydessä, ravitsemusopin ja farmakologian yhteydessä sekä lääketieteellisten aineiden 

ja terveyden edistämisen opinnoissa. 

 

Dehkon koulutuskysely lähetettiin 20:een hoitotyön koulutusta järjestävään oppilaitokseen, vastaus 

saatiin 14:ltä. Vastanneissa oppilaitoksissa diabetesopetukseen käytettävä aika on keskimäärin 30 

tuntia koko koulutuksen aikana. Vastausten mukaan määrä vaihtelee suuresti oppilaitoksittain, 

samoin koulutusohjelmittain. Opetus on kaikissa integroitu moniin eri opintojaksoihin, pääasiassa 

sisätautien hoitotyöhön ja sisätautioppiin. Yleisimmin opettajina toimivat koulun ammattiaineiden 

opettajat. Muutamissa yksittäisissä vastauksissa mainittiin, että opetuksen tukena käytetään oppi-

laitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita: diabeteshoitajia, diabetologeja, diabeetikkoja, ravitsemuste-

rapeutteja, sisätautilääkäreitä, kirurgeja, anestesialääkäreitä tai proviisoreita.  

 

Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään lukuisia diabetekseen ja diabeetikon hoitoon liittyviä 

asioita, kuten diabeteksen patofysiologiaa, eri diabetestyyppejä, verensokerin säätelyä, lääkehoi-

toa, jalkojenhoitoa sekä lisäsairauksiin liittyviä asioita. Useimmissa oppilaitoksissa opetukseen 

kuuluu myös diabeetikon terveyskäyttäytymiseen liittyviä asioita, kuten ravitsemusta ja liikuntaa 

sekä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä. Joissakin oppilaitoksissa opetuksessa käsitellään myös diabe-

testa pitkäaikaissairautena, sairauteen sopeutumista ja perheen merkitystä diabeetikon tukijana. 

Monissa oppilaitoksissa opettajat kehittävät yksissä tuumin diabetesopetusta mielekkäiksi asiako-

konaisuuksiksi. 
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Kyselyssä kartoitettiin myös oppilaitoksissa käytettävää opetuksen tukimateriaalia. Vastausten 

mukaan materiaalin käyttö on hyvin monipuolista useimmissa oppilaitoksissa. Opetuksen tukimate-

riaalina hyödynnettiin erilaisia Internet-sivustoja, ammattikirjallisuutta, oppikirjoja, videoita, Diabe-

tesliiton ja Dehkon tuottamaa materiaalia, Käypä hoito -suosituksia sekä tieteellisiä tutkimuksia. 

Silti monet vastanneet toivoivat opetuksen tuki- ja lisämateriaalin kehittämistä sekä valmiiden ma-

teriaalien muokkaamista opetuskäyttöön. Vastauksissa toivottiin yhtenäistä, edullista materiaalia 

eri alojen opiskelijoille, jotta kaikki tietäisivät samat perusasiat ja yhteistyö korostuisi. 

 

Käytännön harjoittelussa osa opiskelijoista kohtaa diabeetikkoja erilaisissa sairaustilanteissa. Mo-

nissa oppilaitoksissa on pyritty siihen, että opiskelijat kohtaavat diabeetikkoja systemaattisesti. 

Opiskelijat esimerkiksi harjoittelevat pitkiä jaksoja sisätautien osastolla. Tosin osastollakaan kaikki 

opiskelijat eivät välttämättä kohtaa diabeetikoita työssään. Joissakin oppilaitoksissa järjestetään 

ryhmätoimintaa erityisesti diabeetikoille joko oppilaitoksen omana toimintana tai yhteistyössä mui-

den organisaatioiden kanssa. Joissakin oppilaitoksissa lähes kaikki opiskelijat harjoittelevat diabe-

tespoliklinikalla. Muutamassa oppilaitoksessa on kuitenkin satunnaista, kuinka paljon opiskelijat 

kohtaavat diabeetikoita opiskelun ja harjoittelujaksojen aikana.  

 

Jalkaterapiakoulutus 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmissa diabetesopetus on integroitu muuhun opetukseen. Sitä 

käsitellään mm. eritysryhmien jalkaterapian, lääketieteellisten aineiden ja preventiivisen jalkatera-

pian opinnoissa. Dehkon koulutuskysely lähetettiin kahteen jalkaterapiakoulutusta järjestävään 

oppilaitokseen, vastaus saatiin molemmista. Näissä opetukseen käytettävä aika on keskimäärin 

noin 15 opintopistettä koko koulutuksen aikana. Opetusta annetaan sekä erillisinä oppijaksoina 

että integroituna muihin opintojaksoihin. Omia opintojaksoja ovat mm. diabeetikon jalkaterapia ja 

diabeetikon jalkaongelmien hoito. Opintojaksoihin sisältyy sekä teoriaopintoja että harjoittelua. Li-

säksi oppilaitoksissa tarjotaan erilaisia diabetekseen liittyviä opintoja valinnaisilla opintojaksoilla. 

Opetuksen tukena käytetään usein oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita, erityisesti lääkäreitä.  

 

Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen yleisyyttä, eri diabetestyyppejä, diabe-

teksen ehkäisyyn, hoitoon ja omahoitoon liittyviä kysymyksiä sekä lisäsairauksia. Tarkemmin pe-

rehdyttäviin asioihin kuuluvat diabeettisen jalan ominaispiirteet ja tutkiminen, riskijalan tunnistami-

nen ja hoito, jalkahaavan hoito ja käytettävät tuotteet, erityisjalkineet ja apuvälineet sekä ortoosit, 

jalkoihin tehtävät toimenpiteet ja protetisointiin liittyvät asiat.  

 

Kyselyn vastausten mukaan opetuksessa käytetään monipuolisesti tukimateriaaleja. Opetuksessa 

hyödynnettiin Internet-sivustoja, ammattikirjallisuutta, oppikirjoja, Diabetesliiton ja Dehkon tuotta-
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maa materiaalia, ammattilehtiä ja hoito-oppaita. Silti vastanneet toivoivat opetuksen tuki- ja lisäma-

teriaalin kehittämistä sekä valmiiden materiaalien muokkaamista opetuskäyttöön.  

 

Käytännön harjoittelussa on pyritty siihen, että opiskelijat kohtaavat systemaattisesti diabeetikoita. 

Kaikki opiskelijat harjoittelevat paikoissa, joissa he pääsevät tutustumaan käytännön tasolla dia-

beetikon jalkojen tutkimiseen, arviointiin ja hoidon eri menetelmiin. Vastauksissa toivottiin, että hoi-

totyön koulutukseen liitettäisiin nykyistä syvällisempää jalkojenhoidon opetusta, jotta hoitohenkilö-

kunta voisi paremmin opastaa harjoittelujaksolla olevia jalkaterapian opiskelijoita. Avuksi ehdotet-

tiin esimerkiksi sairaanhoitajille tarkoitettua opasta siitä, miten sairaanhoitajat voivat omassa työs-

sään ennaltaehkäistä diabeetikoiden jalkaongelmia. 

 

Ravitsemusterapiakoulutus 

Ravitsemusterapeutin koulutuksen ja ravitsemusterapeutin kliinisen pätevyyden voi suorittaa Suo-

messa vain Kuopion yliopistossa. Ravitsemusterapian koulutusta on juuri uudistettu, ja nykymuo-

toisessa opintosuunnitelmassa diabetesaihe on entistä selvemmässä ja merkittävämmässä osassa 

ravitsemusterapian opetusta. Diabetesaihetta käsitellään pääosin endokrinologian opintojaksossa, 

joka on seitsemän opintopisteen laajuinen. Opintojaksoon sisältyy 36 tuntia luentoja ja 55 tuntia 

pienryhmäopetusta. Käsiteltävät aiheet ovat diabetes, lihavuus ja syömishäiriöt, kihti sekä niiden 

ravitsemushoito. Ikääntyvien näkökulmasta diabetesta ja glugoosiaineenvaihdunnan häiriöitä käsi-

tellään gerontologian ja geriatrian opintojaksossa. 

 

Ravitsemusterapian tutkintoon kuuluva käytännön harjoittelu on hyvin laaja ja kestää 16 viikkoa (24 

opintopistettä), joista neljä viikkoa suoritetaan sairaalan ravintokeskuksessa, kuusi viikkoa perus-

terveydenhuollossa ja kuusi viikkoa sairaalassa ravitsemusterapeutin ohjauksessa. Käytännön 

harjoittelu tukee teoreettisia diabetesopintoja. Käytännön harjoittelussa opiskelijat tapaavat diabee-

tikkoja monenlaisissa elämäntilanteissa. Harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa ravitsemustieteen 

opiskelija mahdollisimman monipuolisesti ravitsemusterapeutin työhön ja toimintaan sekä soveltaa 

käytäntöön opiskelijan teoriaopinnoista saamia tietoja ja taitoja. Harjoittelun aikana opitaan lisäksi 

monia käytännön valmiuksia, joita teoriatunneilla ei ole käsitelty välttämättä lainkaan. Ravitsemus-

terapeuttiopiskelijat tapaavat diabeetikkoja myös potilashaastattelu-opintojaksolla. 

 
Fysioterapia 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmissa diabetesopetus on integroitu muuhun opetukseen, mm. 

sisätautien ja kansanterveystieteen yhteyteen sekä terveyden edistämisen ja terveysliikunnan 

opintoihin. Fysioterapiakoulutuksessa terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn näkö-

kulma on hyvin vahva, näitä käsitellään lähes kaikissa opinnoissa. 
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Dehkon koulutuskysely lähetettiin 11 fysioterapiakoulutusta järjestävään oppilaitokseen, vastaus 

saatiin kahdeksalta. Kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa opetukseen käytettävä aika on keski-

määrin 20–25 tuntia koko koulutuksen aikana. Opetus on integroitu kaikissa yhtä oppilaitosta lu-

kuun ottamatta moniin eri opintojaksoihin, kuten sisätautipotilaiden fysioterapiaan, aikuisten fy-

sioterapiaan ja ikäihmisten fysioterapiaan. Lisäksi monessa oppilaitoksessa tarjotaan erilaisia dia-

betekseen liittyviä opintoja valinnaisina opintojaksoina. Yleisimmin opettajina toimivat koulun am-

mattiaineiden opettajat. Muutamissa yksittäisissä vastauksissa mainittiin, että opetuksen tukena 

käytetään oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten diabeteshoitajia, sisätautilääkäreitä, lii-

kuntasuunnittelijoita, ravitsemusterapeutteja tai liikuntalääketieteen asiantuntijoita.  

 

Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen yleisyyttä, eri diabetestyyppejä, diabe-

teksen lääkehoitoa ja jalkojenhoitoa sekä lisäsairauksia. Useimmissa oppilaitoksissa opetuksessa 

käsitellään myös diabeetikon elintapoja, kuten ravitsemusta ja liikuntaa sekä diabeteksen ehkäi-

syä. Joissakin oppilaitoksissa opetukseen kuuluvat myös päihteiden vaikutus, terveydenhuollon 

toiminta ja hoito-organisaatioiden vastuut diabeetikoiden hoidossa. Monissa oppilaitoksissa opetta-

jat kehittävät fysioterapiakoulutusta määrätietoisesti luodakseen diabetesopetuksesta mielekkäitä 

asiakokonaisuuksia. 

 

Vastausten mukaan opetuksen tukimateriaalien käyttö on monipuolista useimmissa oppilaitoksis-

sa. Opetuksen tukimateriaalina hyödynnetään Internet-sivustoja, ammattikirjallisuutta, oppikirjoja, 

videoita, Diabetesliiton ja Dehkon tuottamaa materiaalia, Käypä hoito -suosituksia sekä tieteellisiä 

tutkimuksia. Silti monet vastanneet toivoivat, että opetuksen tuki- ja lisämateriaaleja kehitettäisiin ja 

että valmiita materiaaleja muokattaisiin opetuskäyttöön. Jotkut vastaajista toivoivat tieteellisen tut-

kimusten tulosten raportointia oppilaitoksille. 

 

Osa opiskelijoista kohtaa diabeetikkoja käytännön harjoittelussa, ja useimmat oppilaitokset ovatkin 

pyrkineet järjestelmälliseen diabeetikoiden kohtaamiseen. Joissakin oppilaitoksissa järjestetään 

ryhmätoimintaa erityisesti diabeetikoille joko oppilaitoksen omana toimintana tai yhteistyössä pai-

kallisen diabetesyhdistyksen kanssa. Eräät oppilaitokset ovat myös kehittäneet erilaisia yhteistyö-

muotoja diabeteshoitajien kanssa, jotta opiskelijat saisivat käytännön kokemusta diabeetikoiden 

ohjaamisesta. Muutamassa oppilaitoksessa on kuitenkin satunnaista, kuinka paljon opiskelijat koh-

taavat diabeetikoita opiskelunsa aikana. Näissä tapauksissa riippuu opiskelijasta ja harjoittelupai-

kasta, miten kattavasti opiskelija tutustuu diabetespotilaiden sairaushistoriaan ja hoitoon.  
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Suun terveydenhuolto 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmissa diabetesopetus on integroitu muuhun opetukseen, mm. 

sisätautien ja kansanterveystieteen opintoihin. 

 

Dehkon koulutuskysely lähetettiin kolmeen suuhygienistien koulutusta järjestävään oppilaitokseen, 

vastaus saatiin yhdestä. Kyseisessä oppilaitoksessa diabetesopetukseen käytettävää aikaa on 

vaikea arvioida koko koulutuksen ajalta, koska diabetesopetus on integroitu moniin opintojaksoihin, 

mm. ammattiaineisiin sekä lääketieteellisiin ja hammaslääketieteellisiin aineisiin. Opettajina toimi-

vat ammattiaineiden opettaja ja erikoishammaslääkäri koulun ulkopuolisena asiantuntijana. Konk-

reettisina asioina opetuksessa käsitellään suun terveyden ja diabeteksen yhteyttä, lääkehoitoa, 

ravitsemusta, tupakoinnin vaikutusta sekä liikuntaa ja painonhallintaa. 

 

Kyseisessä oppilaitoksessa opetuksen tukimateriaalina hyödynnetään kirjallisuutta, tutkimuksia 

sekä erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Käytännön harjoittelussa jokainen opiskelija koh-

taa diabeetikoita. Suuhygienian opiskelijat hoitavat kaupungin lähettämiä potilaita päivittäin harjoit-

telujaksojen aikana opetusklinikalla, ja kaikki teoreettinen opetus todentuu ja integroituu harjoitte-

lussa. Potilashoidoissa opiskelijoita ohjaavat hammaslääkärit ja ammattiaineiden opettajat yhteis-

työnä. 

 

Psykologian koulutus 
Psykologien peruskoulutuksessa diabetesta käsitellään melko yleisellä tasolla. Diabetesaihe ei ole 

esillä itsenäisenä aiheena, eikä liioin integroituna muihin aiheisiin. Koulutuksen ammatilliset val-

miudet liittyvät potilaan tilanteen arviointiin ja hoitamiseen yleisesti. Keskeiset kansantaudit esitel-

lään suppeasti, mutta opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan terveyspsykologiaa va-

paavalintaisiin opintoihinsa tai sivuaineopintoihinsa. 

 

 

3.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto 

 

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden uudistus on juuri meneillään (2009), joten tässä sel-

vityksessä on käsitelty tällä hetkellä voimassa olevia tutkinto- ja opetussuunnitelmia. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon perustutkinnon opintosuunnitelmissa keskeiset kansansairaudet on kirjattu kaikil-

le yhteisiin opintoihin.  

 

Opintosuunnitelmissa diabetesta ei mainita lainkaan, mutta koulutusohjelmittain eriytyvissä opin-

noissa diabetekseen liittyviä asioita on listattu esimerkkeinä usean koulutusohjelman opintojen 
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tavoitteissa ja sisällöissä. Esimerkkimaininnat koskevat perustason osaamista, kuten verensokerin 

mittaamista ja verensokeriarvojen tulkintaa (ensihoidon, kuntoutuksen, sairaanhoidon ja huolenpi-

don, asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelmissa), lääkkeiden tuntemista ja antamista (sai-

raanhoidon ja huolenpidon, ensihoidon, asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelmissa) sekä 

elämäntapoihin liittyvää ohjausta (kuntoutuksen, sairaanhoidon ja huolenpidon, suun ja ham-

mashoidon koulutusohjelmissa). 

 
Dehkon koulutuskysely lähetettiin 28:lle lähihoitajakoulutusta toteuttavalle oppilaitokselle tai ope-

tusyksikölle, vastaus saatiin 18:lta. Kaikissa näissä diabetesopetus kuuluu lähihoitajakoulutuksen 

kaikille yhteisiin opintoihin muuhun opetukseen integroituna. Koulutusohjelmittain eriytyvissä opin-

noissa perusosaamista syvennetään, mutta kouluilla ja koulutusohjelmilla ei ole siihen yhtenäistä 

linjaa. Diabetekseen käytetty opetusaika vaihtelee suuresti koulutusohjelmien ja oppilaitosten välil-

lä. Vähimmillään diabetesopetukseen käytetään neljä tuntia koko lähihoitajakoulutuksen aikana, 

enimmillään 40 tuntia. Vastausten mukaan pääosa oppilaitoksista käyttää diabetesopetukseen 

aikaa noin 25 tuntia koko lähihoitajakoulutuksen aikana. 

 

Kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa eri diabetestyypit ja keskeiset hoitomenetelmät kuuluvat 

opetettaviin asioihin. Myös diabeetikon elintapaohjaus sekä lääkehoidon perusteet sisältyvät taval-

lisesti opetukseen. Vain muutamat oppilaitokset ilmoittivat käsittelevänsä diabeetikon suunhoitoa, 

jalkojenhoitoa, ruokavaliota, kuntoutusta tai liitännäissairauksiin liittyviä kysymyksiä.  

 

Eri alojen asiantuntijoita hyödynnetään diabetesopetuksessa suurimmassa osassa oppilaitoksia. 

Yleisimmin käytetty asiantuntija oli sisätautilääkäri. Lähes kaikissa oppilaitoksissa diabeteksen 

perusperusopetus sisältyy sisätautilääkärin luentoihin. Joissakin oppilaitoksissa diabetesta käsitel-

lään sisätautilääkärin luentojen lisäksi ammattiaineiden tunneilla sekä erillisissä harjoituksissa. 

Muita yksittäin mainittuja diabetesopetuksessa hyödynnettäviä ulkopuolisia asiantuntijoita olivat 

ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja, diabeteshoitaja ja proviisori. Muutamat oppilaitokset käyttävät 

koulutuksen aikana useita ulkopuolisia asiantuntijoita opetuksen tukena; toisaalta monet eivät käy-

tä ulkopuolisia asiantuntijoita lainkaan. Eräissä oppilaitoksissa eri ammattiaineiden opettajat kehit-

tävät yhdessä opetuksen sisältöjä.  

 

Vastausten mukaan useimmat oppilaitokset käyttävät monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja. 

Opetuksen tukimateriaalina hyödynnetään Internet-sivustoja, ammattikirjallisuutta, oppikirjoja, Dia-

betesliiton ja Dehkon tuottamaa materiaalia, Käypä hoito -suosituksia sekä tieteellisiä tutkimuksia. 

Monet vastaajat kuitenkin toivoivat opetukseen uusia tuki- ja lisämateriaaleja sekä valmiiden diabe-

tesmateriaalien muokkaamista opetuskäyttöön. 
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Vastanneiden joukossa ei ollut yhtään oppilaitosta, jossa pyrittäisiin järjestelmällisesti varmista-

maan, että jokainen opiskelija kohtaa diabeetikoita käytännön harjoittelujaksoilla. Kaikki vastasivat, 

että diabeetikoiden ohjauksen ja hoidon eri osa-alueita voi harjoitella käytännössä, jos sattuu koh-

taamaan diabeetikkoja harjoittelujaksollaan. Suurin osa vastanneista mainitsi lisäksi, että diabeeti-

koiden hoito ei yleensä mitenkään korostu harjoittelujakson aikana. Asiakkaiden sairaushistoriaan 

ja hoitoon tutustuminen on paljolti opiskelijan itsensä ja harjoittelupaikan varassa.  

 

Monet vastaajat toivoivat lähihoitajakoulutuksen diabetesopetuksen kehittämiseen selkeää ohjeis-

tusta siitä, mitkä konkreettiset asiat pitäisi käsitellä koulutuksen aikana. Vastanneiden mielestä 

oppilaitoksia tulisi myös ohjeistaa siitä, missä vaiheessa asioita otetaan esille: mitkä asiat ovat niin 

olennaisia, että ne käsitellään kaikille yhteisissä perusopinnoissa ja mitkä on tarpeen käsitellä kou-

lutusohjelmittain eriytyvissä opinnoissa. Nyt osalla opettajista on vaikeuksia poimia olennaista kai-

kesta materiaalista lähihoitajan työhön valmentautuvan opiskelijan kannalta. Lisäksi monet vastaa-

jat toivoivat yhteistyötä opetuksen järjestämisessä: oman oppilaitoksen sisällä opettajien kesken ja 

laajemminkin työelämän edustajien ja muiden oppilaitosten välillä. 

 

 

3.3 Muut diabeetikoiden hoitoa tukevat terveydenhuollon ammattilaiset 

 

Bioanalytiikan koulutus 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmissa diabetesopetus on integroitu muuhun opetukseen, mm. 

sisätautioppiin sekä biokemiallisten tutkimusten yhteyteen.  

 

Dehkon koulutuskysely lähetettiin viiteen bioanalyytikkokoulutusta järjestävään oppilaitokseen, 

vastaus saatiin kolmelta. Kaikissa näissä opetukseen käytettävä aika on keskimäärin kuusi tuntia 

koko koulutuksen aikana. Opetus on kaikissa integroitu sisätautiopintojen luentoihin, jotka yleensä 

pitää sisätautilääkäri. Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen patofysiologiaa 

ja hoitoa, erilaisia diabeteksen diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä laboratoriotutkimuksia (glukoosi- 

ja kolesteroliaineenvaihduntaa) sekä lääkehoitoa. Joissakin oppilaitoksissa opetettaviin asioihin 

kuuluvat myös diabeetikon elintavat, kuten ravitsemus ja liikunta sekä niiden merkitys diabeetikoi-

den hyvinvoinnille.  

 

Vastausten mukaan opetuksen tukimateriaalin käyttö on monipuolista useimmissa oppilaitoksissa. 

Opetuksessa hyödynnetään Internet-sivustoja, ammattikirjallisuutta, oppikirjoja, Diabetesliiton ja 

Dehkon tuottamaa materiaalia sekä opetuskäyttöön tuotettuja videoita ja dvd:eitä. Silti monet vas-
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tanneet toivoivat opetukseen uusia tuki- ja lisämateriaaleja sekä valmiiden materiaalien muokkaa-

mista opetuskäyttöön. 

 

Vastanneet oppilaitokset pyrkivät varmistamaan, että opiskelijat kohtaavat diabetekseen liittyviä 

tilanteita käytännön harjoittelujaksoillaan. Kaikissa oppilaitoksissa osa käytännön harjoittelusta 

toteutuu kliinisen kemian laboratorioharjoittelussa, jonka laboratoriotutkimuksissa, näytteenotossa 

ja analysoinnissa, sivutaan myös diabetesta sairautena. 

 

Ensihoidon koulutus 
Diabetesopetus on integroitu koulutusohjelman opetussuunnitelmissa muuhun opetukseen. Diabe-

testa käsitellään opetussuunnitelmien mukaan mm. sisätautipotilaan ja ensihoitopotilaan hoitotyön 

yhteydessä sekä terveyden edistämisen opinnoissa.  

 

Dehkon koulutuskysely lähetettiin kuuteen ensihoidon koulutusta järjestävään oppilaitokseen, vas-

taus saatiin kolmelta. Kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa opetukseen käytettävä aika on keski-

määrin neljä tuntia (+ hoitotyön koulutuksen osuus) koko koulutuksen aikana. Opetus on integroitu 

moniin eri opintojaksoihin. Yleisimmin opettajana toimii sairaankuljettaja koulun ulkopuolisena asi-

antuntijana. Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen patofysiologiaa, oireita ja 

hoitoa sairaankuljetuksen aikana sekä hoitoa ensiapupoliklinikalla. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat 

ennen kaikkea matala ja korkea verensokeri, verensokerin mittaus, injektioiden antaminen sekä 

lääkelaskut. Toisissa oppilaitoksissa opetettaviin asioihin kuuluvat myös diabeetikon elintavat, ku-

ten ravitsemus ja liikunta, sekä diabeteksen ehkäisy.  

 

Vastausten mukaan opetuksen tukimateriaalina hyödynnetään Internet-sivustoja, ammattikirjalli-

suutta, oppikirjoja ja videoita. Diabeetikkoja osa opiskelijoista kohtaa käytännön harjoittelun aikana, 

mutta diabeetikkojen tapaaminen on satunnaista eikä järjestelmällistä kohtaamista voida oppilai-

tosten mukaan järjestää. Potilaan sairaushistoriaan tutustuminen jää harjoittelupaikan ja opiskelijan 

oma-aloitteisuuden varaan.  

 

Farmasia-alan koulutus 
Dehkon koulutuskysely kartoitti myös farmasia-alan diabeteskoulutusta. Vastaukset saatiin kaikista 

kolmesta koulutusta järjestävästä yliopistosta. Farmasian peruskoulutukseen kuuluvan diabe-

tesopetus on määrältään hyvin samankaltainen kaikissa yliopistoissa: opetukseen käytetään vain 

muutamia tunteja koko peruskoulutuksen aikana.  

 

Opetusta annetaan integroituna muihin opintojaksoihin, kuten farmakologiaan, tautioppiin ja lääke-

hoitoon. Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen patogeneesi ja tyypit sekä 

 14



Diabetesopetus terveydenhuoltoalan koulutuksessa 

lääkehoito. Lisäksi opetuksessa sivutaan diabeteksen ehkäisyä ja diabeetikon elintapaohjausta, 

lisäsairauksia sekä apteekin roolia diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä. Opetusmenetelminä käy-

tetään luento-opetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, harjoituksia ja seminaareja. 

 

Vastausten mukaan opetuksen tukimateriaalina hyödynnetään oppikirjoja, Internet-pohjaisia tieto-

kantoja, Käypä hoito -suosituksia sekä tieteellisiä artikkeleita. Farmaseutin tutkintoon kuuluva kuu-

den kuukauden harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden pituisessa jaksossa.  

Vähintään kolme kuukautta harjoittelusta on suoritettava avohuollon apteekissa, ja korkeintaan 

kolme kuukautta voidaan harjoitella sairaala-apteekissa. Harjoittelun loppuosan kolme kuukautta 

on mahdollista suorittaa ulkomailla apteekissa tai sairaala-apteekissa. Käytännön harjoittelu tukee 

diabetesopintoja. Käytännön harjoittelussa opiskelijat tapaavat diabeetikkoja apteekin asiakastilan-

teissa. Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on tutustuttaa farmasian opiskelijat mahdollisimman 

monipuolisesti apteekkien toimintaan. Harjoittelun aikana opiskelijat perehdytetään eri henkilöstö-

ryhmien tehtäviin ja toimintaan lääkehuollon palveluja tuottavan työryhmän jäseninä. Tavoitteena 

on myös soveltaa käytäntöön opiskelijoiden koulutusyksiköissä saamia tietoja ja taitoja. Lisäksi 

harjoittelun aikana opitaan sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita koulutusyksiköt eivät pysty 

opettamaan. 

 

Radiografian ja sädehoidon koulutus 
Koulutusohjelman opintosuunnitelmissa ei käsitellä erikseen diabetesta. 

 

Dehkon koulutuskysely lähetettiin neljään radiografiakoulutusta järjestävään oppilaitokseen, vasta-

us saatiin yhdeltä. Kyseisessä oppilaitoksessa opetukseen käytettävä aika on neljä tuntia koko 

koulutuksen aikana. Opetus on integroitu potilaan hoito ja kliiniset toimenpiteet -opintojaksoon. 

Opettajina toimivat ammattiaineiden opettaja ja lääketieteen lisensiaatti koulun ulkopuolisena asi-

antuntijana. Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään eri diabetestyypit ja hoitoperiaatteet, 

insuliinishokki sekä lääkehoito. 

 

Vastanneessa oppilaitoksessa hyödynnetään opetuksen tukimateriaalina oppikirjoja, hoitovälineitä 

sekä Diabetesliiton ja Dehkon tuottamaa materiaalia. Osa opiskelijoista kohtaa diabeetikkoja erilai-

sissa röntgenhoitajan työhön liittyvissä tilanteissa käytännön harjoittelun aikana. Diabeetikkojen 

tapaaminen käytännön harjoittelussa on satunnaista, eikä järjestelmällisiä kohtaamisia oppilaitok-

sen mukaan voida järjestää.  
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Toimintaterapiakoulutus 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmissa diabetesopetus on integroitu muuhun opetukseen, mm. 

lääketieteellisten aineiden opetukseen. 

 

Dehkon koulutuskysely lähetettiin viiteen toimintaterapiakoulutusta järjestävään oppilaitokseen, 

vastaus saatiin kolmelta. Kaikissa kolmessa opetukseen käytettävä aika on keskimäärin alle kym-

menen tuntia koko koulutuksen aikana. Opetus on integroitu muuhun opetukseen, mm. kansanter-

veystieteen ja lääketieteen opintoihin. Konkreettisina asioina opetuksessa käsitellään diabeteksen 

patofysiologiaa ja hoitoa, terveellistä ravitsemusta, liikunnan merkitystä terveydelle sekä lisäsai-

rauksia.  

 

Vastausten mukaan opetuksen tukimateriaalin käyttö on monipuolista useimmissa oppilaitoksissa. 

Opetuksen tukimateriaalina hyödynnetään Internet-sivustoja, ammattikirjallisuutta sekä opetuskäyt-

töön tuotettuja videoita ja dvd:eitä.  

 

Osa opiskelijoista kohtaa diabeetikkoja erilaisissa toimintaterapeutin työhön liittyvissä tilanteissa 

käytännön harjoittelun aikana. Diabeetikkojen tapaaminen käytännön harjoittelussa on satunnaista 

ja riippuu täysin harjoittelupaikasta. Useimmiten diabeetikoiden kohtaaminen liittyy lisäsairauksien 

aiheuttamien ongelmien ratkaisuun, esimerkiksi toiminnallisten apuvälineiden ja kodinmuutostöiden 

arviointiin.  

 
Muut terveydenhuollon ammatit 
Muiden terveydenhuollon ammattien peruskoulutuksessa diabetesta käsitellään vain yleisellä tasol-

la. Diabetes ei ole esillä itsenäisenä aiheena, eikä juuri myöskään integroituna muihin aiheisiin. 

Koulutusten ammatilliset valmiudet liittyvät ammattispesifien valmiuksien kehittämiseen sekä asi-

akkaan elämäntilanteen ymmärtämiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen melko yleisellä tasolla. Kes-

keiset kansantaudit asettuvat opinnoissa terveyden ja elämänkulun viitekehyksiin.  
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4 Yhteenveto diabetesopetuksesta terveydenhuoltoalan  

peruskoulutuksessa  
 

Kyselyssä selvisi, että terveydenhuollon ammattilaisten saama diabetesopetus on hyvin kirjavasti 

toteutettu eri oppilaitoksissa niin määrällisesti kuin sisällöllisesti (taulukko 1). Diabeteksen opetus-

määrät vaihtelevat suuresti oppilaitosten ja koulutusohjelmien välillä. Yhteneväisintä opetusta saa-

vat jalkaterapeutit ja lääkärit, kun taas hoitajien diabetesopetuksessa on suuria määrällisiä ja kou-

lukohtaisia eroja.   

 

Monissa koulutusohjelmissa diabetekseen liittyvä opetus on vähäistä, mutta tilanne on vastausten 

mukaan samankaltainen myös muiden erillisten sairauksien kohdalla.  

 

Taulukko 1  Diabetesopetus koulutusohjelmittain 
 
KOULUTUS- 
OHJELMA 

Kyselyn 
vastaus-
prosentti 

Diabetes-
opintojen  
laajuus 

Käsiteltävät  
asiat 

Lääketiede 100 % 30–40 h Diabeteksen patogeneesi ja diabetestyypit 

Diabeteksen hoito 

Lisäsairaudet 

Jalkaongelmat 

Ravitsemus 

Hoitotyö 70 % 18–45 h 

keskim. 30 h 

Diabeteksen ehkäisy 

Diabeteksen patofysiologia 

Eri diabetestyypit 

Verensokerin säätely 

Diabeteksen lääkehoito 

Jalkojenhoito 

Lisäsairaudet 

Ravitsemus 

Liikunta 

Jalkaterapia 100 % 15 op 

(noin 450 h) 

Diabeteksen ehkäisy 

Diabeteksen yleisyys 

Eri diabetestyypit 

Diabeteksen hoito 

Diabeteksen omahoito 
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Lisäsairaudet 

Diabeettisen jalan ominaispiirteet 

Diabeettisen jalan tutkiminen 

Riskijalan tunnistaminen ja hoito 

Jalkahaavan hoito ja käytettävät tuotteet 

Erityisjalkineet, apuvälineet ja ortoosit 

Jalkoihin tehtävät toimenpiteet 

Protetisointiin liittyvät asiat 

Ravitsemusterapia 100 % 7 op 

(noin 189 h) 

Diabetes ja ravitsemushoito 

Lihavuus ja syömishäiriöt 

Fysioterapia 72 % 20–25 h Diabeteksen ehkäisy 

Diabeteksen yleisyys 

Diabetestyypit 

Lääkehoito 

Jalkojenhoito 

Lisäsairaudet 

Ravitsemus 

Liikunta 

Suun  
terveydenhuolto 

33 %  Suun terveyden ja diabeteksen yhteys 

Lääkehoito 

Ravitsemus 

Tupakoimattomuus 

Liikunnan ja painonhallinnan yhteys 

Bioanalytiikka 60 % 4–10 h 

keskim. 6 h 

Diabeteksen patofysiologia 

Diabeteksen hoito 

Diabeteksen diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät  

laboratoriotutkimukset 

Lääkehoito 

Ensihoito 60 % hoitotyön 

koulutuksen 

osuus + 4 h 

Diabeteksen patofysiologia 

Diabeteksen oireet ja hoito sairaankuljetuksen  

aikana 

Diabeteksen hoito ensiapupoliklinikalla 

Radiografia  
ja sädehoito 

25 % 4 h Diabetestyypit 

Diabeteksen hoitoperiaatteet 

Insuliinishokki 

Lääkehoito 

Toimintaterapia 60 % 2–10 h 

keskim. 6 h 

Diabeteksen patofysiologia 

Diabeteksen hoito 

Terveellinen ravitsemus 

Liikunta 
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Lisäsairaudet 

Farmasia 100 % 4–6 h Diabeteksen ehkäisy 

Diabeteksen patogeneesi 

Diabetestyypit 

Lääkehoito 

Diabeetikon elintapaohjaus 

Lisäsairaudet 

Apteekin rooli diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa 

Sosiaali- ja  
terveydenhuollon 
perustutkinto 

64 % 4–40 h 

keskim. 25 h 

Diabetestyypit 

Hoitomenetelmät 

Diabeetikon elintapaohjaus 

Lääkehoidon perusteet 

 

 

Kyselyssä havaittuja koulutusohjelmien välisiä ja sisäisiä eroja voi näennäisesti aiheuttaa myös se, 

että lomakkeessa diabeteksen eri osa-alueisiin liittyvää opetusta kysyttiin pilkottuna pienempiin 

kokonaisuuksiin, kun taas opetus järjestetään tavallisesti kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. 

Joidenkin opettajien mielestä erittelyä oli vaikea arvioida.  

 

Pääosa opetuksesta toteutetaan kaikilla koulutusasteilla luento-opetuksena. Oppilaitoksissa käyte-

tään kuitenkin yleisesti opetusmenetelminä myös ryhmätöitä, seminaareja, ohjaustilanteita ja käy-

tännön harjoittelua teoreettisen opetuksen yhteydessä. Kaikkiin koulutusohjelmiin ja lähes kaikkiin 

opintojaksoihin näyttäisi sisältyvän runsaasti myös itsenäisenä opiskeluna toteuttavia tehtäviä. 

 

Niin toisen asteen oppilaitosten kuin ammattikorkeakoulujenkin diabetesopetus on integroitu kai-

kissa koulutusohjelmissa pääosin muuhun opetukseen. Poikkeuksen tästä muodostavat jalkatera-

pia- ja lääkäriopinnot, joissa diabetesta käsitellään useana omana oppijaksonaan. Kaikille tervey-

denhuoltoalan opiskelijoille tarjotaan koulutuksen aikana kuitenkin jonkinlainen diabeteksen perus-

osaaminen.  

 

Kaikkien koulutusohjelmien opetuksessa on samankaltaisuuksia. Esimerkiksi opetuksen pääasiat 

olivat useimmiten samat: diabetestyypit ja hoitomenetelmät. Diabetesopetusta on laajennettu käy-

tettävissä olevan ajan puitteissa. Huomiota herättää erityisesti se, että ravitsemukseen ja jalkojen-

hoitoon näytettäisiin käytettävän hyvin vähän aikaa monissa koulutusohjelmissa. Diabeetikoiden 

kuntoutusta käsiteltiin vastausten mukaan vain fysioterapeuttien ja lääkärien koulutuksessa. Diabe-

teksen yhteys muihin pitkäaikaissairauksiin näyttäisi myös jäävän hyvin vähäiselle huomiolle. Vas-

tausten mukaan jalkaterapian ja lääketieteen opiskelijat saavat opiskelunsa aikana eniten diabe-
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tesopetusta, mutta myös useimmilla hoitotyön ammattilaisilla ja fysioterapeuteilla on koulutuksensa 

turvin hyvät perusvalmiudet hoitaa ja ohjata diabeetikoita.  

 

Opetusta eri koulutusohjelmissa antavat pääasiassa omat ammattiaineiden opettajat, mutta myös 

eri alojen asiantuntijoita hyödynnetään jonkin verran. Eniten ulkopuolisina asiantuntijoina käytetään 

lääkäreitä, mutta myös jonkin verran hoitajia ja apteekkialan ammattilaisia. Ravitsemusterapeutteja 

tai jalkojenhoidon asiantuntijoita mainittiin vain yksittäisissä tapauksissa. Opetuksen tukimateriaali-

na käytettävä aineisto on useimmiten monipuolista: Diabetesliiton ja Dehkon tuottamaa materiaa-

lia, ammattikirjallisuutta, oppikirjoja, Internet-sivuja ja -tietokantoja. Lisäksi opetuksessa käytetään 

tieteellisiä tutkimusraportteja. Opetuksen tukimateriaalia toivotaan kuitenkin edelleen lisää, samoin 

kuin oppilaitosten informointia uusista tutkimustuloksista. 

 

Eräät oppilaitokset ovat järjestäneet harjoittelujaksoja siten, että mahdollisimman moni opiskelija 

kohtaisi diabeetikoita harjoittelun aikana. Opiskelija saa harjoitusta oikeiden asiakkaiden kohtaami-

sesta myös oppilaitosten omilla vastaanotoilla. Joissakin koulutusohjelmissa opiskelija harjoittelee 

lisäksi terveydenhuollon erikoisalapoliklinikoilla, mikä lisää diabeetikoiden kohtaamisen mahdolli-

suutta. Terveydenhuollossa diabetes on kuitenkin yksi opeteltava sairaus monista, joten diabeeti-

koiden tapaamisen varmistaminen on oppilaitosten mukaan hyvin vaikeaa.  

 

Joissakin oppilaitoksissa eri ammattiaineiden opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opintojaksoja 

yhteistyönä. Vain harvassa tapauksessa yhteistyö kuitenkaan ylittää koulutusohjelmien tai oppilai-

tosten välisiä rajoja. Muutamassa vastauksessa ehdotettiinkin eri koulutusohjelmien opettajille ope-

tuksellista yhteistyötä, jotta moniammatillinen asiantuntemus ja yhteistyö toteutuisivat jo opiskelu-

vaiheesta lähtien. Vastauksissa ehdotettiin myös resurssien lisäämistä diabetesopetukseen sekä 

tiedon tarjoamista perinteisen luento-opetuksen ohella erilaisilla koulutus- ja teemapäivillä.  
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5 Terveydenhuollon täydennyskoulutus 
 

Tässä julkaisussa täydennyskoulutuksella tarkoitetaan terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneille 

järjestettyä suunnitelmallista lyhyt- tai pitkäkestoista lisäkoulutusta, joka tukee ammatin harjoitta-

mista ja vastaa terveydenhuollon tarvetta ja muuttuvia vaatimuksia. Täydennyskoulutuksen tulee 

liittyä kiinteästi työtehtäviin ja niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpi-

tää, kehittää ja syventää työntekijän ammattitaitoa sekä tukea työssä jaksamista. Terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden täydennyskoulutus voi olla työpaikalla oman organisaation täydennyskoulu-

tusyksikön tai oman toimintayksikön omana toimintana tapahtuvaa tai muiden koulutusta tarjoavien 

organisaatioiden järjestämää toimipaikkakoulutusta. Täydennyskoulutusta voi saada myös oman 

työpaikan ulkopuolella. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)   

 

Dehkossa on aikaisemmin selvitetty terveydenhuoltoalan täydennyskoulutusta (DEHKO-raportti 

2003:1). Selvitys tehtiin lääkäreille, hoitajille, ravitsemusterapeuteille sekä jalkojenhoitajille ja jalka-

terapeuteille. Sen mukaan monet eri tahot järjestävät diabetesaiheista täydennyskoulutusta ter-

veydenhuollon ammattilaisille; järjestäjinä on kansainvälisiä, kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

kouluttajia. Kansainvälisiä kouluttajia ovat eräät kansainväliset diabetesjärjestöt. Kansallisella ta-

solla koulutusta järjestävät ammattijärjestöt, erikoisalayhdistykset, yliopistot sekä Diabetesliitto. 

Alueellisen tason koulutusjärjestäjistä tärkeimmäksi selvityksessä nousivat sairaanhoitopiirit sekä 

niiden alueelliset diabetestyöryhmät. Alueellisen tason koulutuksia järjestävät myös ammattikor-

keakoulut. Paikallisen tason koulutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon yksiköiden itsensä järjes-

tämää sisäistä koulutusta sekä terveydenhuoltoyksikön henkilöstölleen tilaamaa koulutusta, esi-

merkiksi Diabetesliiton kouluttajien tuottamana. 

 

 

5.1 Täydennyskoulutuksen ohjaus 

 

Terveydenhuollossa toimivien ammattihenkilöiden täydennyskoulutusta ohjaavat monet lait ja ase-

tukset (kansanterveyslain 41 §:n ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muutokset 992–993/2003 sekä 

asiaa koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1194/2003). Myös työterveyshuoltolaki 

(1383/2001) määrittää terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutusta. Terveydenhuollon am-

mattihenkilöillä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan terveydenhuollon ammattihen-

kilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti.  
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Täydennyskoulutuksen merkitys korostuu terveydenhuollon ammateissa, koska hoitokäytännöt 

muuttuvat jatkuvasti nopean tieteellisen kehityksen myötä. Tieto lisääntyy ja teknologia kehittyy, 

mutta samalla käytettävissä olevat resurssit niukkenevat. Terveydenhuoltohenkilöstön pitää toimia 

eettisten periaatteiden ja hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti, yhä tehokkaammin ja vaikutta-

vammin. Terveydenhuollon ammatillisten osaamiselle asettavat haasteita myös potilasmäärien 

kasvu, ikärakenteen muuttuminen sekä potilaiden terveystarpeiden muuttuminen. Nämä muutokset 

edellyttävät kaikilta terveydenhuollon henkilöstöryhmiltä jatkuvaa kouluttautumista ja ammattitaidon 

kehittämistä sekä kriittistä työotetta ja perustellun tutkimustiedon hyödyntämistä terveydenhuollon 

toimintakäytäntöjen kehittämisessä.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneita koskettaa elokuussa 2005 voimaan tullut 

sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva sosiaalihuoltolain muutos (50/2005), jos-

sa säädetään täydennyskoulutusta koskevista asioista. Lakiuudistuksen tavoitteena on turvata 

sosiaalihuollossa työskentelevän henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan 

työelämän ja palvelurakenteen muuttuessa. Samanaikaisesti astui voimaan sosiaalihuollon amma-

tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki (272/2005). Sosiaalihuollon täydennyskou-

lutusvelvoite edellyttää, että kunnat huolehtivat henkilöstönsä riittävästä osallistumisesta sille vuo-

sittain järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja 

kytkeytyä kiinteästi sosiaali- ja terveystoimen toimintakäytäntöjen ja palvelujärjestelmien kehittämi-

seen sekä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin strategisiin kehittämistavoitteisiin. Järjestämis- 

ja toteuttamistapa on jätetty kuntien harkintaan. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevan asetuksen 

(1194/2003) mukaan täydennyskoulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja perustua yksilölliseen 

arviointiin koulutustarpeista, esimerkiksi henkilökohtaisten osaamiskartoitusten tai koulutussuunni-

telmien avulla. Asetuksessa painotetaan myös em. asioiden seurannalle. Sosiaali- ja terveysminis-

teriö on laatinut terveydenhuollon täydennyskoulutuksen valtakunnalliset suositukset (2004) sairaa-

loille ja terveyskeskuksille. Niitä voidaan soveltaa myös yksityisessä terveydenhuollossa. Sosiaali-

huollossa noudatetaan sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositusta (2006). Suositusten tarkoituk-

sena on ohjata täydennyskoulutuksen suunnittelua, järjestämistä, seurantaa ja arviointia. Suosituk-

siin on liitetty esimerkkejä täydennyskoulutuksen hyvistä käytännöistä. Niiden tarkoituksena on 

selkeyttää suosituksiin kirjattuja periaatteita ja toimintatapoja sekä antaa virikkeitä kehittämistyö-

hön. 

 

Monet terveydenhuollon ammatilliset järjestöt ovat laatineet jäsenistönsä täydennyskoulutuksen 

tueksi omien ammattikuntiensa suosituksia. Suositukset koskevat tavallisesti tietyn ammattiryhmän 
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täydennyskoulutusta, ja niissä on määritelty tarkkoja määrällisiä ja laadullisia tavoitteita täydennys-

koulutukselle. Tällaisia ovat mm. Bioanalyytikkoliiton ohjeet (2003), Fysioterapeuttien täydennys-

koulutussuositus (2004), Suomen Apteekkariliiton suositus täydennyskoulutuksesta apteekeissa 

(2006), Lääkäriliiton suositus (1999), Sairaanhoitajaliiton laatuvaatimukset (2003) sekä Terveyden-

hoitajaliiton suositus (2008). 

 
 
 

5.2 Täydennyskoulutukseen osallistuminen 

 
Suomessa vuonna 2004 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, 

että terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja 

toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuk-

selle ei ole annettu mitään sitovia määrällisiä ohjeistuksia, vaan tarve voi vaihdella vuosittain työyh-

teisöjen toiminnan kehittymisestä ja henkilöstön osaamistarpeesta johtuen. Valtioneuvoston 

11.4.2002 antamassa terveydenhuollon tulevaisuutta koskevassa periaatepäätöksessä suositel-

laan keskimäärin 3–10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa, tätä voidaan pitää yhtenä lähtökohta-

na. 

 
Kunnallinen työmarkkinalaitos seuraa vuosittain sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön täyden-

nyskoulutuksen toteutumista. Se kerää toimintayksiköiden seurantatietojen pohjalta vuosittain hen-

kilöstön täydennyskoulutusta koskevat määrät ja kustannukset sekä raportoi kehityksestä. Tervey-

denhuollosta tiedot on tähän mennessä kerätty kalenterivuosilta 2004–2007. Terveydenhuollon 

selvitys koskee perusterveydenhuoltoa, hammashuolto mukaan, ja erikoissairaanhoitoa. Se ei siis 

koske esimerkiksi vanhainkodeissa työskentelevää terveydenhuoltohenkilöstöä. Yhteenvetoraportit 

julkaistaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen Internet-sivuilla.  

 

Vuonna 2007 terveydenhuollon selvityksen mukaan täydennyskoulukseen osallistui 75 % koko 

henkilöstöstä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten täydennyskoulutusta annettiin lääkäreille, 

hammaslääkäreille ja muulle yliopistokoulutetulle sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Täy-

dennyskoulutukseen osallistuneiden lukumäärä on kasvanut vuoteen 2006 verrattuna. Vuonna 

2006 täydennyskoulutukseen osallistui 72 % terveydenhuollon henkilöstöstä. Vuonna 2005 täy-

dennyskoulutukseen ilmoitettiin osallistuvan 77 % ja vuonna 2004 65 % terveydenhuollon henkilös-

töstä. Täydennyskoulutuspäiviä oli vuonna 2007 keskimäärin 3,5 yhtä koulutuksessa ollutta henki-

löä kohti. Tämä on keskimäärin 0,8 päivää vähemmän kuin vuonna 2006. Vuosina 2004–2006 kes-

kimääräinen täydennyskoulutuspäivien määrä pysyi lähes samana (keskimäärin 4,2–4,3 päivänä). 

Ammattiryhmittäin tarkasteluna keskimääräinen täydennyskoulutuspäivien määrä laski vuonna 
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2007 eniten lääkäreillä ja hammaslääkäreillä (–1,8 päivää) sekä yliopistokoulutetulla muulla ter-

veydenhuoltohenkilöstöllä (–1,3 päivää). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen 

tutkinnon suorittaneilla täydennyskoulutuspäivien määrä pysyi keskimäärin samana. (Terveyden-

huollon täydennyskoulutus 2007.) 

 

Tehy ry. on vuonna 2005 selvittänyt terveydenhuollon täydennyskoulutuksen suunnittelua, toteut-

tamista ja seurantaa. Selvitys toteutettiin lomakekyselynä, joka suunnattiin tehyläisille osastonhoi-

tajille ja ylihoitajille. Vastausten mukaan terveydenhuollon hoitohenkilöstön täydennyskoulutus ei 

toteutunut sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vielä vuonna 

2005. Kyselyssä selvitettiin mm. osastonhoitajan mahdollisuuksia tarjota esimiehenä täydennys-

koulutusta oman osaston henkilökunnalle. Vastanneista 34 prosenttia ilmoitti, että mahdollisuudet 

olivat hyvät. Osastonhoitaja pystyi esimiehenä lähettämään halukkaat työntekijät heidän tarvitse-

maansa täydennyskoulutukseen. Vastaajista 58 prosenttia ilmoitti mahdollisuuksien olleen jonkin-

laiset: halukkaita työntekijöitä pystyttiin toisinaan lähettämään täydennyskoulutukseen. Vastanneis-

ta seitsemän prosenttia kertoi täydennyskoulutusmahdollisuuksien olevan huonoja. Osastonhoitaji-

en mielestä täydennyskoulutustavoitteen saavuttamista hankaloittivat lähinnä koulutusmääräraho-

jen vähyys, koulutustarjonnan vähyys (tarjonnan sopivuus, saatavuus ja kalleus) sekä sijaispula, 

joka on usein yhteydessä sijaismäärärahojen puuttumiseen. Vastanneista 56 prosenttia oli sitä 

mieltä, että hoitohenkilökunta sai liian vähän täydennyskoulutusta. (Tehy 2005.) 

 

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, mikä ylihoitajien mielestä vaikeutti täydennyskoulutusvelvoitteen 

saavuttamista. Ensimmäiselle sijalle nousi sijaismäärärahojen riittämätön taso, toiseksi eniten kou-

luttautumista hankaloitti koulutusmäärärahojen puute ja kolmanneksi eniten sijaistyövoiman saami-

sen vaikeus. Ylihoitajat kokivat tilanteen siis hyvin samanlaisena kuin osastonhoitajat. Kuitenkin 45 

prosenttia ylihoitajista oli sitä mieltä, että organisaatiossa täydennyskoulutukseen käytetty rahoitus 

oli riittävällä tasolla. Riittämättömäksi rahoituksen koki samoin 45 prosenttia vastanneista, 10 pro-

senttia ei osannut sanoa. Ylihoitajista 54 prosenttia oli sitä mieltä, että hoitohenkilöstö sai sopivasti 

täydennyskoulutusta. (Tehy 2005.) 

 

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. teki jäsenistölleen täydennyskoulutuskyselyn vuonna 2007. 

Siinä selvitettiin mm. millaiseen täydennyskoulutukseen ravitsemusterapeutit olivat osallistuneet ja 

minkälaista täydennyskoulutusta he vielä kaipasivat. Vastanneet ravitsemusterapeutit olivat osallis-

tuneet eniten ravitsemusterapeuteille kohdennettuun koulutukseen sekä lääkehoitoa käsittelevään 

täydennyskoulutukseen. Koulutuksen järjestäjinä oli ollut lukuisia organisaatioita, kuten Diabetes-

liitto, sairaanhoitopiiri, diabetestyöryhmä, diabetestutkijat ja diabetologit, terveyskeskusravitsemus-

terapeutit, lääkeyhtiö tai -tehdas, Valtakunnalliset diabetespäivät, Diabeteshoitajat ry, Sydänliitto, 

Finfood sekä DESG ry. Koulutustarpeita kyselyyn vastanneilla ravitsemusterapeuteilla oli hyvin 
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paljon. Koulutustarpeista korostuivat uudet insuliinit, lääkkeet ja ruokavalio, munuaissairaudet, tyy-

pin 1 diabetes, painonhallinta sekä potilaan motivointi. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys 2007.) 

 

Suomen Apteekkariliitto teki vuonna 2008 täydennyskoulutuskyselyn apteekkien diabetesyh-

dyshenkilöille (n=176). Vastanneista 76 % oli osallistunut diabetesaiheiseen täydennyskoulutuk-

seen kyselyä edeltävän kolmen vuoden aikana. Koulutusaiheina oli käsitelty enimmäkseen tyypin 2 

diabeteksen hoitoa ja metabolista oireyhtymää, mutta myös insuliinihoitoa. Kaikki kyselyyn vastan-

neet tunsivat tarvitsevansa täydennyskoulutusta. Eniten koulutusta toivottiin diabeteksen lääkehoi-

dosta ja diabeteksen liitännäissairauksista sekä liitännäissairauksien ehkäisystä, insuliinihoidosta, 

diabetesta sairastavan omahoidon tukemisesta ja diabetesta sairastavan omaseurannasta.  

 

Suomen Fysioterapeutit ry. selvitti vuonna 2008 täydennyskoulutuskyselyllä jäsenistönsä täyden-

nyskoulutuksen suunnittelua, rahoitusta, toteutusta ja arviointia. Kyselyyn vastasivat eri sektorien 

fysioterapian esimiehet (n=120). Vastanneista 70 % katsoi fysioterapeuttien saavan riittävästi täy-

dennyskoulutusta. Vuosina 2004–2007 fysioterapeutit osallistuivat täydennyskoulutukseen keski-

määrin kolme päivää vuodessa. Ainoastaan 36 % osallistui täydennyskoulutukseen Suomen Fy-

sioterapeutit ry:n täydennyskoulutussuosituksen mukaisesti 5–8 päivää vuodessa. (Kangas 2009.)  

 

Sosiaalitoimen osalta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen täydennyskoulutustiedot on selvitetty ka-

lenterivuosilta 2006 ja 2007. Sosiaalitoimen selvitykseen osallistuvia ammattiryhmiä ei ole rajattu, 

vaan henkilöstöllä tarkoitetaan työtehtävää ja ammattinimikettä rajaamatta koko sosiaalihuollon 

tehtäväalueella toimivaa henkilöstöä, kuten vanhainkodeissa työskentelevä terveydenhuoltoalan 

henkilöstöä. 

 

Vuonna 2007 sosiaalihuollon selvityksen mukaan täydennyskoulukseen osallistui 72 % koko henki-

löstöstä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten täydennyskoulutusta saivat sosiaalityöntekijät. 

Täydennyskoulutukseen osallistuneiden osuus kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2007 viidellä pro-

senttiyksiköllä. Osa muutoksesta saattoi johtua tiedonkeruun paranemisesta. Täydennyskoulutus-

päiviä oli vuonna 2007 keskimäärin 3,5 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden.  

 

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna koulutuspäiviä oli keskimäärin eniten sosiaalityöntekijöillä sekä 

yliopistokoulutetulla muulla sosiaalihuollon henkilöstöllä. Keskimääräisten täydennyskoulutuspäivi-

en määrä vähentyi vuodesta 2006 vuoteen 2007 keskimäärin 0,4 päivällä. Keskimäärin eniten täy-

dennyskoulutuspäivien määrä oli vähentynyt sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, 

opetus- ja kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon tai sosiaalialan opistoasteen tutkinnon 

suorittaneilla (–1,2 päivää). Yliopistokoulutetulla muulla sosiaalihuollon henkilöstöllä täydennyskou-

lutuspäivien määrä puolestaan kasvoi (+1,2 päivää). (Sosiaalihuollon täydennyskoulutus 2007.) 
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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry. on tehnyt vuonna 2004 selvityksen oman jäsenistönsä 

täydennyskoulutuksesta. Selvityksen mukaan enemmistö, eli 57 prosenttia jäsenistä, oli ollut sa-

mana tai edellisenä vuonna täydennyskoulutuksessa. Tätä aikaisemmin 28 prosenttia vastasi ol-

leensa koulutuksessa, kursseilla tai koulutuspäivillä. Jäsenistä 15 prosenttia vastasi, ettei ollut lain-

kaan ollut ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutusta vaille jääneistä viisi pro-

senttia (2 henkilöä) oli valmistunut jo ennen vuotta 1979. Viimeisimpänä eli vuoden 1990 jälkeen 

tutkintonsa suorittaneista 74 prosenttia ei ollut osallistunut ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 

(SuPer 2004.) 

 
 
 

5.3 Diabetesaiheinen täydennyskoulutus 

 

Terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneille on tarjolla diabeteksesta sekä erikoistumisopinto-

ja että lyhyt- ja pitkäkestoista täydennyskoulutusta. Tietoiskut, seminaarit ja ajankohtaiskurssit ovat 

muutaman opintopisteen laajuisia lyhyitä kokonaisuuksia; asiantuntija- ja erikoistumisohjelmat taas 

voivat olla laajoja jopa useiden kymmenien opintopisteiden pituisia kokonaisuuksia. Ammatillisen 

täydennyskoulutuksen järjestäjinä toimivat usein monet tahot: toisen asteen oppilaitokset, ammat-

tikorkeakoulut, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, ammatilliset jäsenyhdistykset ja erikois-

alayhdistykset, sairaanhoitopiirit, terveydenhuolto-organisaatiot, yksityiset koulutuksen järjestäjät, 

Diabetesliitto, ROHTO, lääketeollisuus, yhdistykset sekä useat kansallisen tason toimijat, kuten 

ministeriöt ja tutkimuslaitokset.  

 

5.3.1 Lyhytkestoinen täydennyskoulutus 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneille on tarjolla täydennyskoulutusta lähinnä 

lyhyinä koulutusjaksoina, joiden pituus vaihtelee päivästä muutamiin päiviin. Diabetekseen liittyvää 

täydennyskoulutusta tarjoavat mm. oppilaitokset (toisen asteen oppilaitokset, kansanopistot) ja 

Diabetesliiton koulutusyksikkö. Monet organisaatiot järjestävät tai tilaavat nykyisin omalle henkilös-

tölleen oman organisaation tarpeisiin räätälöityä diabeteskoulutusta. Näin on tehty mm. useassa 

vanhusten kotihoitoon liittyvässä hankkeessa, esimerkiksi Kouvolan seudun kansanterveystyön 

kuntayhtymässä (2008) ja Koillis-Savossa (Riitta Lappi-Khabbal 2007).  

 

Ammattikorkeakoulut tarjoavat vuosittain useita diabetekseen liittyviä lyhytkestoisia täydennyskou-

lutusjaksoja. Lyhytkestoiset täydennyskoulutukset ovat luonteeltaan päivittävää koulutusta, ja nii-

den kesto on muutamasta tunnista muutamiin päiviin. Ammattikorkeakoulujen tarjoamaa lyhytkes-
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toista täydennyskoulutusta ovat esimerkiksi Diabetes ja seniori-ikä, Raskausajan diabetes ja ravit-

semus, Diabeetikon jalkahaava, Diabetes sairautena ja sen hoito sekä Diabetes ja liitännäissairau-

det.  

 

Diabetesliitto järjestää monipuolista diabetekseen liittyvää täydennyskoulutusta diabeetikoiden 

kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille sekä Diabetesliiton ylläpitämässä Diabe-

teskeskuksessa että sen ulkopuolella työyhteisöissä, oppilaitoksissa ja koulutustapahtumissa. Dia-

beteskeskuksen koulutus sisältää niin diabeetikoiden hoidon peruskursseja kuin syventäviä opinto-

jaksoja. Diabetesliiton valmiskoulutukset kestävät tavallisesti päivästä muutamiin päiviin koulutuk-

sesta riippuen. Koulutusta järjestetään sekä moniammatillisena että tietyille ammattiryhmille suun-

nattuna (esim. ravitsemusterapeuteille, fysioterapeuteille tai lääkäreille). Diabetesliitto tarjoaa ter-

veydenhuollon organisaatioille myös räätälöityä tilauskoulutusta ja asiantuntijapalveluita.  

 

Diabetesliiton koulutusten uusimpana työkaluna on TeDika, Diabetesliiton ja Educa-instituutin ke-

hittämä diabeteksen hyvän hoidon Osaamiskartta, joka toimii diabetesosaamisen arviointivälinee-

nä. Sen avulla voi kartoittaa diabeteksen ehkäisyssä ja diabeetikon hyvässä hoidossa tarvittavaa 

osaamista ja myös arvioida osaamisen kehittämiseksi tarvittavaa koulutustarvetta. Koulutuspalve-

luiden lisäksi Diabetesliiton julkaisutoiminta on vilkasta, ja terveydenhuollon ammattilaisten osaa-

mista tuetaan mm. Diabetes ja lääkäri -lehden avulla sekä erikseen tuotettavilla julkaisuilla ja mo-

nipuolisilla Internet-sivuilla. (Suomen Diabetesliiton kuntoutus- ja koulutusesite 2009.) 

 

Sairaanhoitopiirien alueelliset diabetestyöryhmät järjestävät alueellisia koulutuspäiviä ja vastaavat 

siten osaltaan diabeetikon hoitoon liittyvästä koulutuksesta ja sen kehittämisestä omalla alueel-

laan. Myös sairaanhoitopiirien ja muiden terveydenhuollon organisaatioiden omat koulutusyksiköt 

järjestävät henkilöstölleen toimipaikkakoulutusta joko omana toimintana tai räätälöitynä tilauskoulu-

tuksena. Tällöin koulutus kytketään tavallisesti koko organisaation kehittämiseen, ja näissä koulu-

tuksissa diabetes on yksi keskeisistä aiheista.  

 

Ammattijärjestöt ja -yhdistykset (mm. erikoislääkäriyhdistykset) järjestävät vuosittain pääasiassa 

omalle ammattikunnalleen suunnattuja koulutuspäiviä. Tällaisia ovat esim. Lääkäripäivät, Valta-

kunnalliset ravitsemuspäivät, Farmasian alan päivät, Fysioterapiapäivät, Sairaanhoitajapäivät, Lä-

hihoitajapäivät, Terveydenhoitajapäivät ja Diabeteshoitajat ry:n valtakunnalliset koulutuspäivät. 

Myös näissä on usein diabetesaiheista koulutusta tarjolla.  

 

Tärkeitä täydennyskoulutusmuotoja ovat myös osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin tieteel-

lisiin kokouksiin sekä tieteelliseen tutkimukseen ja ammattikirjallisuuteen perehtyminen.  
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5.3.2 Erikoistumisopinnot ja erityispätevyydet 
 

Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot ovat ammatillisia tutkintojärjestelmiä täydentäviä laajoja 

täydennyskoulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen opis-

totason tutkinnon suorittaneille. Erikoistumisopinnot ovat työelämän tarpeista lähteviä koulutuksia: 

ne laajentavat ja syventävät opiskelijoiden ammatillista osaamista ja lisäävät valmiuksia vastata 

oman alan kehittämishaasteisiin, mutta ne eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Ammatillisten 

erikoistumisopintojen laajuus on 30 tai 60 opintopistettä, ja opinnot kestävät 1-2 vuotta.  

 

Ensimmäiset pitkäkestoiset diabeetikon hoitoon keskittyvät lisäkoulutukset aloitettiin terveyden-

huolto-oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa vasta 1990-luvulla. Oppilaitoksissa on sen jäl-

keen ollut erilaisia diabetekseen liittyvien ammatillisten erikoistumisopintojen kokeiluja. Suomen 

Diabetesliitto, Diabeteshoitajat ry. ja viisi ammattikorkeakoulua käynnistivät tammikuussa 2004 

hankkeen Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa. Hankkeen kes-

keisinä tavoitteina oli määritellä diabeteshoitajan erikoisosaaminen ja sen pohjalta kehittää diabe-

teshoitotyöhön valtakunnallisia ammatillisia erikoistumisopintoja, käynnistää nämä ja toteuttaa ver-

taisarviointi. (Rintala ym. 2006.) Opetussuunnitelma on nyt vakiintuneessa käytössä. Myös muu-

tamissa muissa ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnoissa sivutaan diabetesta sairautena. 

Esim. terveydenhoitajille tarkoitetuissa neuvolatyön erikoistumisopinnoissa yksi opintojakso on 

kansansairauksien ehkäisy, jossa käsitellään myös diabetesta. 

 

Ammatillisia erikoistumisopintoja järjestetään yliopistoissa muutamalla terveydenhuollon tieteen-

alalla, mm. lääketieteessä ja psykologiassa. Lääketieteen lisensiaateilla erikoistumiskoulutus joh-

taa erikoislääkärin nimikkeeseen. Erikoislääkärin tutkinnossa huomioidaan myös diabetes monella 

erikoisalalla. Vuonna 2005 tehtiin erikoislääkäritutkintoon muutos: aiemmat sisätautien suppeiden 

erikoisalojen koulutusohjelmat lopetettiin ja kaikista erikoisaloista tuli itsenäisiä. Laajin diabe-

tesosaaminen on sisätautien erikoislääkäreillä ja endokrinologeilla. Myös monen muun erikoisalan 

koulutuksessa diabetesopetuksella on keskeinen osa, esimerkiksi silmätaudeissa, lastentaudeissa 

ja synnytyksessä sekä neurologiassa.  

 

Psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus on erikoispsykologikou-

lutus. Se on ammatillisesti painotettu tieteellinen jatkokoulutus, joka johtaa psykologian lisensiaatin 

tutkintoon jollakin psykologian erikoisalalla. Erikoisaloista terveyspsykologia sisältää jonkin verran 

kansansairauksiin, kuten diabetekseen liittyviä opintoja. Terveyspsykologian sisältöalueina ovat 

sekä mielenterveys että somaattinen terveys, ja lähtökohtana on kokonaisvaltainen käsitys ihmi-

sestä ja sairastamisesta. Terveyspsykologian erikoispsykologin koulutuksen tavoitteena on antaa 

opiskelijalle teoreettiset perustiedot ja perehdyttää alan keskeisiin sovellutuksiin. Koulutusohjel-
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massa käsitellään somaattisen ja psyykkisen terveyden psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnalli-

sia perusteita sekä näiden välisiä vuorovaikutuksia ja yhteyksiä. Koulutuksen tavoitteena on antaa 

valmiudet kehittää terveydenhuollon ja mielenterveystyön ammattikäytäntöjä vastaamaan muuttu-

via yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tarpeita, soveltaa erilaisia diagnostisia menetelmiä ja terveyspsy-

kologisia mittareita sekä käynnistää interventioita ja evaluoida näiden toimivuutta ja tuloksellisuut-

ta. 

 

Lääkäriliitto on vuonna 1993 perustanut oman erityispätevyysjärjestelmänsä, jossa vuodesta 1994 

on ollut diabeteksen hoidon erityispätevyys. Diabeteksen hoidon erityispätevyyden perusedellytyk-

senä on erikoislääkärin pätevyys endokrinologiassa, lastentaudeissa, yleislääketieteessä tai muulla 

soveltuvalla erikoisalalla. Erityispätevyyden saamiseksi edellytetään pohjakoulutuksen lisäksi teo-

reettista koulutusta vähintään 20 päivää sekä diabeetikoiden vastuullisena lääkärinä toimimista 

vähintään kahden vuoden ajan. Tästä kuusi kuukautta tulee toimia sairaalan diabetespoliklinikalla. 

Erityispätevyyden saaminen ei edellytä erityisen tutkinnon suorittamista, vaan kriteerit täyttävä lää-

käri voi anoa erityispätevyyttä Suomen Lääkäriliitolta. 

 

Lääkäreiden tapaan monet Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt (Suomen Bioanalyytikkoliitto, Suomen 

Fysioterapeutit, Suomen Kätilöliitto, Suomen Sairaanhoitajaliitto, Suun Terveydenhoidon Ammatti-

liitto, Suomen Röntgenhoitajaliitto) ovat luoneet oman erityispätevyysnimikkeistönsä, jonka tarkoi-

tuksena on tukea ja motivoida terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään osaamistaan näyttöön 

perustuvassa toiminnassa ja siten edistää hoitotyön ja kuntoutuksen vaikuttavuutta väestön ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä sairauksien hoidossa. Lisäksi tavoit-

teena on tarjota vaihtoehtoisia tapoja kehittää ammatillista osaamista koulutuksen, työkokemuksen 

sekä monialaisen, tutkivan ja kehittävän työotteen avulla sekä tehdä ammatillinen osaaminen nä-

kyväksi tunnustamalla toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen erityisosaaminen. Erityispäte-

vyysnimike voidaan myöntää hakumenettelyn perusteella terveydenhuollon ammattilaisille, jotka 

ovat hankkineet syventävää koulutusta ja vahvat näytöt joltakin kliiniseltä erityisalueelta. Erityispä-

tevyys myönnetään määräajaksi kerrallaan. Diabetekseen liittyviä erityispätevyysnimikkeitä ovat 

mm. Suomen Fysioterapeuttien myöntämä Fysioterapian erikoisasiantuntija (kansanterveystyön 

erikoisalue), Sairaanhoitajaliiton myöntämä Pitkäaikaisten terveysmuutosten erityispätevyys (dia-

beteshoitotyö) sekä Suun Terveydenhoidon Ammattiliiton myöntämä erityispätevyys (suun terveyt-

tä edistävä hoitotyö). 

 

Suomen Apteekkariliitto käynnisti vuonna 2001 apteekkien diabetesohjelman. Ohjelmassa apteekit 

ovat nimenneet farmaseuttisesta henkilökunnastaan diabetesyhdyshenkilöksi farmaseutin tai pro-

viisorin, joka on kiinnostunut diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta ja motivoitunut perehtymään ai-

hepiiriin tarkemmin. Monissa suurissa apteekeissa on useita nimettyjä diabetesyhdyshenkilöitä. 
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Yhdyshenkilön tehtävänä on hankkia koulutusta riittävästi diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta. Yh-

dyshenkilö huolehtii myös diabetesaiheisen toimipaikkakoulutuksen järjestämisestä apteekissaan 

sekä toimii apteekin yhteyshenkilönä paikallisessa diabetesyhteistyössä muiden terveydenhuollon 

toimijoiden kanssa. Apteekkariliitto ylläpitää yhdyshenkilöistä rekisteriä. (Hirvonen ym. 2005.) 

Vuonna 2008 rekisterissä oli 701 apteekkien diabetesyhdyshenkilöä.  

 

Apteekkien diabetesyhdyshenkilöt koulutetaan tehtäväänsä Apteekkariliiton järjestämissä koulutus-

tilaisuuksissa. Uusille diabetesyhdyshenkilöille tarkoitettu koulutus kestää yhden päivän, ja käsitel-

tävinä aiheina ovat tavallisesti tyypin 2 diabeteksen riskitekijöiden tunnistaminen, ehkäisy ja elinta-

pamuutosten neuvonta. Lisäksi päivän aikana annetaan tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta, dia-

beteksen liitännäissairauksista ja niiden hoidosta, diabeetikon jalkojenhoidosta sekä Diabetesliitos-

ta, Dehkosta ja Apteekkien diabetesohjelmasta.   

 

5.3.3 Jatkotutkinnot 
 

Ammattikorkeakoulussa suoritettavat jatkotutkinnot ovat ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. 

Vuosina 2002–2005 toteutettiin laaja ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeiluhanke, jonka 

tuloksena ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tulivat osaksi ammattikorkeakoulujen lakisääteistä 

tehtävää. Kokeiluhanke keräsi tietoa jatkotutkintokokeilusta ja toimi merkittävänä vaikuttajana 

ylempien ammattikorkeakoulututkintojen vakinaistamisessa.  

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä, ja tutkintoja voi suorittaa 

kaikilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa ammattikorkeakou-

lututkintoa tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä tämän jälkeen hankittua vähintään kol-

men vuoden työkokemusta kyseiseltä alalta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman 

kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.  

 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat ammattikorkeakoulujen perustutkinnon suorittaneille 

mahdollisuuden syventää työelämässä jo hankitun kokemuksen jälkeen omaa ammatillista osaa-

mista ja saada työelämän kehittämisen edellyttämät oman alan laajat ja syvälliset tiedot. Ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tar-

peisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja sovelta-

miseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Syventävien ammattiopintojen tavoit-

teena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä 

taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia 

taitoja. 

 30



Diabetesopetus terveydenhuoltoalan koulutuksessa 

 

Diabetekseen ja laajemmin kansansairauksiin liittyvää sisältöä on monissa ylemmissä ammattikor-

keakoulututkinnoissa, esim. terveyden edistämisen sekä terveysalan kehittämisen ja johtamisen 

ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Näitä molempia tutkintoja on mahdollista suorittaa 

monessa ammattikorkeakoulussa. 

 

Ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon suoritta-

neilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan myös yliopistossa. Tavallisimmin terveydenhuollon am-

mattikorkeakoulututkinnon suorittaneet jatkavat opintojaan tähtäimessä terveystieteen maisterin 

tutkinto. Terveystieteen opintoja voi suorittaa Suomessa useassa yliopistossa ja useassa pääai-

neessa. Samassa pääaineessakin suoritetut tutkinnot painottuvat eri yliopistoissa eri tavalla. Ter-

veystieteiden alalla voidaan suorittaa perustutkintoina terveystieteiden kandidaatin (180 op) ja 

maisterin tutkinto (180 + 120 op) pääaineena esimerkiksi hoitotiede, terveystiede, kansanterveys-

tiede, fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyden edistäminen tai terveyskasvatus yli-

opistosta ja laitoksesta riippuen.  

 

Terveystieteet ovat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia eri näkökulmista tutkivia tieteenaloja. Ter-

veystieteiden koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tieteenalan hyvä tuntemus sekä mui-

den tutkintoon vaadittavien oppiaineiden ja niihin rinnastettavien opintokokonaisuuksien tuntemus, 

tieteellisten menetelmien hallinta ja kyky soveltaa tieteellistä tietoa, terveydenhuollon palvelujärjes-

telmien ja ammatillisten sovellusten hyvä tuntemus, edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja 

jatkuvaan opiskeluun sekä riittävät viestintätaidot. Koulutuksessa opiskelu kytketään tieteelliseen 

tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin. Pääaineesta ja suuntautumisvaihtoehdoista huolimatta mais-

teritutkinnon rakenne on kaikissa opetusta antavissa yliopistoissa hyvin samankaltainen. Koulutuk-

sen perustan muodostavat pääaineen teoriaopinnot. Koulutuksen aikana käsitellään laajasti myös 

tutkimusmenetelmäopintoja, kuten tilastomenetelmiä, tutkimuksen suunnittelua, tekemistä ja rapor-

tointia. Koulutuksen päätteeksi laaditaan tutkielma omavalintaisesta aiheesta. Opetukseen liittyy 

myös sivuaine- ja kieliopintoja, ja koulutukseen sisältyy pakollinen harjoittelu pääaineen mukaan.  

 

Terveystieteellisessä koulutuksessa sairauksia käsitellään melko yleisellä tasolla. Diabetes on esil-

lä vain joidenkin suuntautumisvaihtoehtojen opetuksessa. Keskeiset kansansairaudet esitellään 

monessa koulutusohjelmassa suppeasti, mutta oman kiinnostuksen mukaan opintoja voi suunnata 

terveyden edistämiseen ja kansansairauksiin vapaavalintaisissa opinnoissa tai sivuaineopinnoissa. 
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6 Terveydenhuollon ammatillisille järjestöille ja -yhdistyksille  

suunnattu kysely 
 
Nyt tehtyyn selvitykseen liitettiin myös terveydenhuollon ammatillisille järjestöille ja -yhdistyksille 

suunnattu kysely, jossa selvitettiin näiden käsityksiä oman jäsenistönsä diabetesopetuksesta pe-

rus- ja täydennyskoulutuksen ajalta. Kyselyyn vastasi 13 terveydenhuollon ammatillista järjestöä ja 

yhdistystä. Monet olivat hyvin huolestuneita oman jäsenistönsä diabeteskoulutuksen tilasta. Vasta-

uksissa tuotiin esille mm. se, että terveydenhuollon peruskoulutuksen lähiopetusresursseja on vä-

hennetty monessa yksikössä, vaikka ammattiin valmistuvilta vaaditaan yhä laajempaa ja monipuo-

lisempaa osaamista moniongelmaisten diabeetikoiden hoidossa.  

 

Terveydenhuollon ammattilaisille on monen järjestön mielestä tarjolla liian vähän syventävää ja 

laadukasta diabetesaiheista lisä- ja täydennyskoulutusta. Järjestöjen mainitsemat täydennyskoulu-

tuksen ongelmat liittyvät yleisimmin juuri epätasaisuuteen – kaikki eivät saa koulutusta tai koulutus 

ei ole niin säännöllistä kuin olisi tarvetta, tieto voi olla vanhaa, ja koulutuksiin ei työkiireiden vuoksi 

päästä. Täydennyskoulutusta tulisi olla säännöllisesti, ja koulutukseen pitäisi velvoittaa tiukemmin. 

Diabeteksen hoidon osalta tieto ja taito ovat jatkuvassa muutostilassa, joten vain ajan tasalla py-

symällä on mahdollista saavuttaa diabeetikoiden paras mahdollinen hoitotulos.  

 

Diabeteshoitajat ry. 
Diabeteshoitajat ry:n mielestä täydennyskoulutusta tulisi olla säännöllisesti ja hoitajia pitäisi velvoit-

taa osallistumaan täydennyskoulutukseen. Diabeteksen hoidon tieto ja taito ovat jatkuvassa muu-

tostilassa, joten tarve pysyä ajan tasalla on ilmeinen. Spesifioitua ja suoraan diabeteshoitotyöhön 

suunnattua koulutusta on diabeteshoitajien yhdistyksen mukaan tarjolla melko vähän.  

 

Perus- ja täydennyskoulutuksen ongelmat liittyvät yhdistyksen mielestä lähinnä koulutusten epäta-

saisuuteen – kaikki eivät saa koulutusta tai koulutus ei ole niin säännöllistä kuin olisi tarvetta, tieto 

voi olla vanhaa ja koulutuksiin ei työkiireiden vuoksi päästä. Varsinkin sairaanhoitajien peruskoulu-

tusta pidetään liian niukkana diabeteksen hoidon osalta. Koulutusten laatu on Diabeteshoitajat ry:n 

mielestä korkeatasoista, joskin ajoittain liian kaukana käytännön työstä: käytäntöön sovellettavaa 

koulutusta tarvittaisiin terveydenhuoltoalalla selvästi entistä enemmän. 
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Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. 
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n mukaan ravitsemusterapeutin oma työkenttä on niin laaja, 

että suurena ongelmana on kiire, vaikka kaikki diabeetikot eivät tarpeesta huolimatta ohjaudu ravit-

semushoitoon.  

 

Ravitsemusneuvontaan liittyvässä yleisessä koulutuksessa on Ravitsemusterapeuttien yhdistys 

ry:n mielestä perustava ongelma: muu terveydenhuoltohenkilöstö ei aina ymmärrä ravitsemushoi-

don merkitystä diabeteksen hoitokokonaisuudessa eikä sillä ole riittävää ravitsemustietämystä. 

Lisäksi hoitoketjut eivät aina toimi esimerkiksi epäselvän työnjaon vuoksi. Tällä hetkellä lääkärit ja 

diabeteshoitajat antavat pääosan diabeetikoiden ravitsemusneuvonnasta. Ravitsemusohjauksen ja 

neuvonnan selkeyttämiseksi ravitsemusterapeuttien yhdistys ehdottaa yksilöllisyyttä ja käytännön-

läheisyyttä, esimerkiksi kuvien käyttöä, malleja ja käytännön tekemistä.  

 

Ravitsemusterapeuttien omissa ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksissa pitäisi 

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n mielestä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota myös lääke-

hoitoisten diabeetikoiden painonhallintaan ja munuaistautia sairastavien diabeetikoiden ohjauk-

seen.  

 

Ravitsemusterapeuteilla ja jalkaterapeuteilla on vastausten mukaan monia samankaltaisia koulu-

tuksellisia ongelmia. Resurssien puute korostuu niin ravitsemushoidossa kuin jalkaterapiassakin. 

Terveydenhuollon organisaatioissa ei ole tarpeeksi jalkaterapeuttien ja ravitsemusterapeuttien vir-

koja, joten alalla työskentelevät joutuvat painimaan liian vähäisten resurssien kanssa. Hoidolla ei 

ole jatkuvuutta, kun terveydenhuolto pystyy tarjoamaan vain vähän seurantakäyntejä. 

 
Suomen Farmasialiitto 
Suomen Farmasialiiton mielestä farmasia-alalla on saatavissa riittävästi hyvälaatuista koulutusta 

diabeteksesta. Täydennyskoulutuksen vahvuutena liitto näkee sen, että koulutus on hyvin organi-

soitu ja keskitetty pääosiltaan vain kahteen koulutusta tarjoavaan organisaatioon (Suomen Apteek-

kariliittoon ja Farmasian oppimiskeskukseen).  

 

Suomen Farmasialiiton mielestä koulutusta olisi hyvä kehittää moniammatilliseen suuntaan. Lää-

kealan asiantuntijoiden olisi hyödyllistä osallistua samoihin koulutuksiin yhdessä muiden tervey-

denhuollon ammattilaisten kanssa. 

 
Suomen Fysioterapeutit ry. 
Suomen Fysioterapeutit ry:n mielestä fysioterapian osuutta diabeetikon tai sairastumisriskissä ole-

van riskihenkilön terveysneuvonnassa ei tiedosteta riittävästi eikä fysioterapeuttien kaikkea asian-
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tuntemusta osata hyödyntää perusterveydenhuollossa. Fysioterapia ja terveysliikunnan ohjaus 

eivät liioin vielä kuulu saumattomasti diabeetikon tai sairastumisriskissä olevan riskihenkilön palve-

luketjuun. Tästä johtuen suurimpana ongelmana on, että fysioterapeutit jäävät paikallisten diabe-

testäydennyskoulutusten ulkopuolelle. Näin käy esimerkiksi, kun diabeteksen hoidonohjauksen 

katsotaan kuuluvan muille terveydenhuollon ammattiryhmille.  

 

Myöskään diabeetikoille ja sairastumisriskissä oleville henkilöille suunnatuissa alueellisissa hoito-

ketjuissa ja kehittämishankkeissa ei ole riittävästi huomioitu fysioterapeuttien tarjoamia mahdolli-

suuksia, vaikka näiden asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää erityisesti merkittävimpien kansansai-

rauksien ennaltaehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Suomen Fysioterapeutit ry:n mukaan 

merkkejä fysioterapeuttien pääsystä työnantajien järjestämään diabetesaiheiseen täydennyskoulu-

tukseen ei näy lähitulevaisuudessakaan. 

 
Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry 
Nimikesuojattuja jalkaterapia-alan ammattilaisia ovat ammattikorkeakoulututkintona koulutettavat 

jalkaterapeutit sekä aiemmin terveydenhuolto-oppilaitoksista valmistuneet jalkojenhoitajat (jalko-

jenhoitajatutkinto päättyi koulutusuudistuksen myötä 1990-luvun puolessa välissä). Jalkojen hoito-

palveluja tarjoavat myös kosmetologit ja jalkahoitajat, mutta diabeetikoiden jalkojenhoito olisi syytä 

keskittää pidemmän koulutuksen saaneille jalkaterapeuteille ja jalkojenhoitajille diabeetikoiden eri-

tyistarpeiden vuoksi. 

 

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n mukaan jalkaterapeuttien peruskoulutukseen 

sisältyy laajasti teoriaopetusta sekä käytännön harjoittelujaksoja erikoissairaanhoidon ja peruster-

veydenhuollon toimipisteissä. Teoreettinen diabetestieto käsitellään yleisellä tasolla lääketieteelli-

sillä luennoilla, ja diabeetikon alaraajojen hoitoon keskitytään ammatillisessa opetuksessa. Amma-

tillista täydennyskoulutusta on saatavilla pääasiassa liiton omilla vuosittain järjestettävillä opinto-

päivillä. Lisäksi täydennyskoulutusta haetaan muiden tahojen tarjoamasta koulutuksesta.  

 

Vastauksessaan Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry kiinnitti huomiota myös koulu-

tuksen perusteisiin ja toteutukseen. Jalkaterapiakoulutuksen vähentäminen lisää jo alalla olevien 

ammattilaisten työpaineita. Kun työmäärä lisääntyy ja kun samalla jalkojenhoitajien eläköityminen 

kiihtyy, ammattilaisista tulee liiton mukaan todellista pulaa. Myös opiskelijoiden harjoittelupaikkojen 

vähyys on liiton mukaan ongelma. Läheskään kaikilla paikkakunnilla ei ole tarjolla harjoittelupaikko-

ja opiskelijoille.  

 

Diabeteksen yleistyminen lisää liiton mielestä jalkojenhoidon asiantuntijoiden tarvetta, sillä jalkaon-

gelmat ovat yksi yleisimmistä diabeteksen komplikaatioista. Jalkaterapian mahdollisuuksia ei tun-
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neta, ja siksi julkisessa terveydenhuollossa on liian vähän jalkojenhoidon asiantuntijoita. Julkisen 

sektorin virkojen puuttuessa suurin osa jalkojenhoidon ammattilaisista toimii yksityisellä sektorilla. 

Käytännön potilastyössä yhteistyö on yksityisen sektorin ja julkisen terveydenhuollon kanssa vä-

häistä, ja siten yhtenäisen ja moniammatillisen hoitoketjun ylläpito on hankalaa. Julkisella sektorilla 

moniammatillinen yhteistyö toimii yksityistä paremmin, koska julkisessa terveydenhuollossa jalka-

terapeutti on osa työyhteisöä ja luontevasti mukana esim. jalkatyöryhmissä.  

 
Suomen Kätilöliitto ry. 
Suomen Kätilöliitto ry:n mukaan kätilöt saavat diabeteskoulutusta sekä sairaanhoitaja- että kätilö-

koulutuksessa (aiheina raskauden aikainen diabetes ja raskaana olevat diabeetikot). Suomen Käti-

löliitto ry. toivoo koulutukseen lisää käytännönläheisyyttä ja yksityiskohtaista tietoa siten, että ras-

kaudesta ja diabeteksesta tulisi napakka kokonaisuus. Lisäksi se painottaisi koulutussisältöjen 

kansanterveydellistä näkökulmaa.  

 

Täydennys- ja jatkokoulutusta tulisi Suomen Kätilöliitto ry:n mukaan olla saatavilla riittävästi. Haas-

teita kätilöiden diabeteskoulutukselle asettavat väestön huonot ruokailu- ja liikuntatottumukset sekä 

näistä johtuva lihominen, joka lisääntyy koko ajan. Myös raskaudenaikaiset sokeriaineenvaihdun-

nan häiriöt kasvavat räjähdysmäisesti. Diabetesasian tärkeyttä voisi korostaa myös järjestämällä 

erilaisia tempauksia tai koulutustapahtumia valtakunnallisesti ja paikallisesti. 

 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry. 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n mielestä lähihoitajakoulutuksen vahvuuksia ovat laaja-

alaisuus ja kokonaisvaltaisuus. Lähihoitajat koulutetaan toimimaan sekä sosiaali- että terveyssek-

torin asiantuntijoina. Koulutus on myös käytännönläheinen pitkien työssäoppimisjaksojen ansiosta. 

Tulevaisuuden haasteena on liiton mielestä terveydenhuolto-organisaatioiden epätasainen suhtau-

tuminen lähihoitajiin. Toisaalla diabeetikoiden hoito rajataan lähihoitajien toimenkuvan ulkopuolelle, 

vaikka osaamista olisikin; toisaalla lähihoitajat ovat diabeetikoiden vastuuhoitajina. Lähihoitajien 

toimenkuvan selkiyttäminen olisi siksi tarpeen. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry. toivoo, 

että lähihoitajia käytettäisiin nykyistä tehokkaammin resurssina perusterveydenhuollon diabeteksen 

ehkäisytyössä. 

 

Lähihoitajakoulutuksen kehittämistarpeet kohdistuvat kotihoidon diabetesasiakkaiden hoitamiseen. 

Kotihoidon räjähdysmäinen kasvu edellyttää henkilökunnalta tietotaitoa diabeteksesta. Tulevaisuu-

dessa lähihoitajakoulutus käsittelee varsin todennäköisesti nykyistä enemmän diabetesta diabeeti-

koiden määrän kasvun vuoksi. Lähihoitajakoulutuksessa tulisi taata diabeteshoitotyön perusosaa-

minen kaikissa oppilaitoksissa. 
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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry. on huolissaan siitä, että lähihoitajien täydennyskoulu-

tustavoite ei ole toteutunut velvoitteesta huolimatta. Lukuisat lähi- ja perushoitajat osallistuisivat 

liiton mukaan nykyistä enemmän diabeteskoulutukseen, jos työnantajat tekisivät osallistumisen 

mahdolliseksi. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry. toivookin, että lähihoitajien täydennys- ja 

lisäkoulutuksen saatavuus paranisi nykyisestä. 

 

Suomen Lääkäriliitto 
Suomen Lääkäriliiton mielestä diabetes on niin merkittävä sairaus, että sen diagnostiikka ja hoito 

kuuluvat kaikkien lääkärien perusosaamiseen, ei pelkästään diabetekseen erikoistuneiden. Suo-

men Lääkäriliiton mukaan peruskoulutuksen ongelmana on, että uusia tarpeellisia opintoaineksia 

pyrkii tulemaan opinto-ohjelmaan, ilman että sieltä voidaan mitään erityisemmin vähentää. Kun 

tiedossa on tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen, Suomen Lääkäriliitto kuitenkin lisäisi diabeteksen 

osuutta opinto-ohjelmassa.  

 

Suomen Lääkäriliiton mielestä terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä pitää jatkossa kehittää 

ja tehdä järkevä työnjako koulutuksen ja osaamisen mukaan. Terveydenhuollon ammattilaisten 

koulutuksessa tulee lisäksi vastata yleisiin terveydenhuollon koulutushaasteisiin, kuten uuden tie-

don tulvaan ja potilaiden vaatimusten ja tietotason kasvuun. 

 

Suomen Psykologiliitto 
Suomen Psykologiliiton mukaan psykologikoulutuksen tarjoamat ammatilliset valmiudet liittyvät 

potilaan tilanteen arviointiin ja hoitamiseen verraten yleisellä tasolla. Keskeiset kansantaudit esitel-

lään melko suppeasti, mutta oman kiinnostuksensa mukaan psykologiopiskelija voi laajentaa opin-

tojaan tuntuvasti.  

 

Lisensiaatin arvosanan tuottavassa erikoispsykologikoulutuksessa on viisi ohjelmaa, joista tervey-

den koulutusohjelma antaa yleisimmistä kansantaudeista, kuten diabeteksesta, runsaasti tietoa. 

Suomen Psykologiliitto arvioi psykologien peruskoulutusta huippulaatuiseksi, sillä luennoitsijoina 

toimivat alan parhaat tutkijat Suomessa.  

 

Suomen Psykologiliiton mielestä koulutuksen haasteena on raivata jo peruskoulutukseen lisää tilaa 

keskeisille kansantaudeille. Ihmisen psyykkisen ja fyysisen terveyden monimuotoisia yhteyksiä on 

ymmärretty kunnolla vasta viime vuosina, joten myös diabeteksen hoidossa psyykkiset tekijät pai-

nottuvat aiempaa enemmän.  
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Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. 
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. pitää diabeetikoiden hoidossa moniammatillisuutta yhtenä hoidon 

keskeisistä asioista. Siksi moniammatillinen yhteistyö pitäisi huomioida nykyistä paremmin jo kou-

lutuksessa. Moiammatilisuuden tulisi näkyä myös jo opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n mielestä myös opettajien täydennyskoulutukseen tulisi kiinnittää 

nykyistä enemmän huomiota, jotta kaikilla täydennyshuollon aineenopettajilla olisi diabetesosaa-

mista. 

 

Moniammatillisuuden joustavan toteuttamisen varmistamiseksi opiskelijoiden tulisi oppia myös 

konsultaatiotaitoja ja tiedonhankintataitoja. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulisi osata 

konsultoida moniammatillisesti muita ammattilaisia ja etsiä ja käyttää tutkimukseen perustuvaa 

kansallista ja kansainvälistä tietoa. 

 
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry toteaa, että terveydenhoitajien perustutkintotason koulutuksessa 

ei opetukselle ole olemassa yhteisiä kriteerejä, mikä voi johtaa oppilaitoskohtaisiin eroihin ja osaa-

misen eroihin ja epätasaisuuksiin. Myös täydennyskoulutukseen pääsemisessä on suuria alueelli-

sia eroja. 

 

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry toivoo, että täydennyskoulutusta järjestettäisiin nykyistä enem-

män moniammatillisena työpaikkakoulutuksena. Myös sähköisessä muodossa olevaa diabetestie-

toutta tulisi kehittää mahdollisimman helppokäyttöiseen muotoon, näin pystyttäisiin hankkimaan 

jatkuvasti uusiutuvaa tietoa ja kehittämään terveysneuvonnan taitoja näyttöön perustuvan tiedon 

pohjalta. 

 
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry 
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n mukaan diabeteksen ehkäisyyn on tarjolla täydennyskoulutus-

ta, mutta koska diabeteksen hoito on kehittynyt viime vuosien aikana kiivaasti, päivittävää koulu-

tusta sairastuneiden ohjaukseen tulisi olla saatavilla nykyistä enemmän. Täydennyskoulutuksen 

kytkemistä toivotaan osaksi koko terveydenhuolto-organisaation kehittämistä: riittää kun organisaa-

tiossa löytyy asiantuntijuutta ja osaamista joka osa-alueelle, mutta kaikkien ei tarvitse osata kaik-

kea. Näin tarjolla olevien spesifien tietojen ajantasaisuus on tärkeämpää kuin koulutustarjonta kai-

kille. Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n mielestä Internet-sivut ovat nykyaikaa, ja uuden tiedon 

välittäminen käy kätevästi juuri netissä. Samalla tiedon hallinta helpottuu, kun kaikki tarpeellinen 

tieto löytyy muutamalta nettisivulta useiden painettujen julkaisujen sijasta. 
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Tehy ry. 
Tehy ry:n arvion mukaan diabetesta sivutaan kaikissa terveydenhuoltoalan tutkintoon johtavissa 

koulutuksissa. Pohdinnan arvoista on, onko määrä riittävää peruskoulutuksen jälkeisen osaamisen 

kannalta. Tehy ry:n mielestä diabeteskoulutusta on pitkäkestoisena systemaattisena täydennys-

koulutusmuotona saatavana heikosti. Lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia on paljon, mutta laatu ja 

sisältö ovat erittäin kirjavia.  

 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot ovat Tehy ry:n mukaan oiva väylä saada riittävää ja 

asiantuntevaa koulutusta diabeteksesta. Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot ovat Tehyn 

mielestä riittävän pitkäkestoisia myös työelämälähtöisten projektien tuottamisen kannalta. Haas-

teellisina tavoitteina Tehy pitää valtakunnallisesti yhteneviä opetussuunnitelmia ja koulutuksen 

tasalaatuisuutta. 
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7 Yhteenveto terveydenhuollon ammattilaisten  

saamasta diabetesopetuksesta 
 

Jokainen terveydenhuoltoalalla työskentelevä ammattilainen kohtaa nykyisin työssään sekä diabe-

tesriskissä olevia henkilöitä että diabeetikoita. Tästä johtuen diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon liit-

tyvä vahva osaaminen on tarpeen. Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä on ha-

vaittu, että useissa terveydenhuollon koulutusammateissa kansansairauksiin liittyvä opetus ja val-

mistuneiden tiedonhallinta on riittämätöntä. (esim. Tiikkainen 2008.)  

 

Terveydenhuollon koulutukseen on pyritty lisäämään viime vuosien aikana monia uusia elementte-

jä, mutta mitään ei ole samalla kyetty jättämään pois. Tämä on johtanut kehitykseen, jossa tervey-

denhuollon opettajien on annettava opetusta niin, että monet asiat kuitataan nopeasti ja asioihin 

syventyminen jätetään opiskelijoiden oman kiinnostuksen varaan itsenäisenä opiskeluna. Tilanne 

on hankala myös terveydenhuollon opettajille, joiden työnkuva on laajentunut perinteisen opetus-

työn ulkopuolelle. (Turpeenniemi 2008.) 

 

Dehkon vuonna 2003 tekemässä koulutusselvityksessä nousi esiin monia täydennyskoulutukseen 

liittyviä tarpeita ja kehittämisehdotuksia. Selvityksen mukaan terveydenhuollon ammattilaiset tarvit-

sivat koulutusta, jonka perustana ovat henkilökohtaiset oppimistarpeet ja joka mahdollistaa amma-

tillisen kehittymisen osana koko oman organisaation kehittämistä. Diabetestyöhön toivottiin tuolloin 

myös pitkäkestoisia koulutusohjelmia. (Himanen & Ilanne-Parikka 2003.) 

 

Nyt tehdyn terveydenhuollon diabeteskoulutusselvityksen mukaan diabetesopetuksen määrä ja 

sisältö vaihtelevat hyvin paljon terveydenhuollon peruskoulutuksessa koulutusohjelmien kesken. 

Vaihtelu on ymmärrettävää, koska diabeetikoiden hoitojärjestelmissä ammattiryhmillä on erilaisia 

rooleja diabeetikoiden hoidossa ja ohjauksessa.  

 

Huolestuttavaa selvityksen tuloksissa on se, että diabetesopetuksen määrä ja sisältö vaihtelevat 

eri oppilaitosten välillä saman alan opiskelijoiden peruskoulutuksessa. Monet oppilaitokset ovat 

omien resurssiensa puitteissa antaneet paljon resursseja kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon 

opetukseen. Saman havaitsi Anu Räisänen jo vuonna 2002 julkaistussa väitöskirjassaan opistoas-

teelta ja ammattikorkeakouluista valmistuvien hoitotyöntekijöiden hoitotyön toimintojen hallinnasta 

sekä opetuksen ja opiskelun painotuksista. Räisänen totesi, että eri oppilaitosten opiskelijoille ei 

kehity yhtä laadukasta osaamista peruskoulutuksen aikana, koska oppilaitosten opetuksen paino-
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tuserot ovat suuria. Nämä erot olivat Räisäsen tutkimuksessa kuitenkin kaventuneet ammattikor-

keakoulujen perustamisen jälkeen. Tutkija havaitsi erojen olevan ammattikorkeakouluissa pienem-

piä kuin aiemmin opistoasteella. Oppilaitosten väliset erot korostuvat teoriaopetuksessa, kun taas 

työelämässä tapahtuva harjoittelun laatu ei vaihtele oppilaitoksittain eikä alueittain. (Räisänen 

2002.) Teoriaopetuksessa ilmenevät suuret painotuserot ovat johtaneet tilanteeseen, jossa valmis-

tuvien terveydenhuollon ammattilaisten diabetesosaamisen tiedollinen ja taidollinen taso on hyvin 

kirjavaa.  

 

Tässä selvityksessä havaittiin suuria vaihteluita eri oppilaitosten välillä erityisesti sosiaali- ja ter-

veydenhuollon perustutkinnon opetuksessa ja ammattikorkeakouluissa hoitotyön opetuksessa niin 

opetusmäärissä kuin opetuksen sisällöissä. Näissä koulutusammateissa eniten diabetesopetuk-

seen panostavissa oppilaitoksissa käytetään aikaa jopa lähes kymmenkertaisesti verrattuna vähi-

ten diabetesopetukseen panostaviin oppilaitoksiin. Pelkkiä opetustunteja ei tietenkään voi vertailla, 

mutta samanlainen vaihtelu oli havaittavissa myös opetussisällöissä. Näin suuri vaihtelu opetus-

määrissä ja -sisällöissä johtaa vääjäämättä myös osaamisen eriarvoisuuteen ja diabeetikoiden 

saaman hoidon tason eroihin. 

 

Yksittäisistä osaamisalueista erityisen paljon opiskelijoiden saamat opetusmäärät ja sisällöt vaihte-

levat ravitsemusopetuksessa. Muutamissa oppilaitoksissa ja koulutusammateissa ravitsemusope-

tukseen on panostettu: opetukseen käytetään runsaasti aikaa, ja opettajana toimii ravitsemustie-

teen ammattilainen. Pääosa terveydenhuollon ammattien opiskelijoista on vastausten mukaan kui-

tenkin tilanteessa, jossa ravitsemusta sivutaan vain lyhyesti jollakin luennolla. Tavallisesti luennoit-

sija on tällöin oma ammattiaineiden opettaja tai sisätautilääkäri. Ongelma on vakava, sillä ravitse-

musasioiden ohjaaminen on yksi keskeisistä asioista diabeetikoiden ohjauksessa sekä diabetek-

sen ehkäisyssä ja hoidossa.  

 

Annukka Mattinen (2007) on tehnyt selvityksen Turun terveystoimen sairaanhoitajien, terveyden-

hoitajien sekä lähi- ja perushoitajien antamasta ravitsemusohjauksesta sekä ohjaukseen liittyvästä 

koulutuksen ja konsultaatioavun tarpeesta. Kaikki selvityksessä mukana olleet ammattiryhmät an-

tavat terveystoimen asiakkaille ravitsemusohjausta, mutta vastaajat myös tietävät tietojensa ja tai-

tojensa riittämättömyyden. Mattisen selvityksen mukaan kaikki ammattiryhmät kokivat tarvitsevan-

sa lisäkoulutusta ravitsemusasioissa.  

 

Diabetekseen liittyvää täydennyskoulutusta on saatavilla kaikissa terveydenhuollon koulutusamma-

teissa toimiville, mutta koulutus on hajallaan ja järjestäjissä on monia toimijoita. Täydennyskoulutus 

on järjestäytymätöntä ja koordinoimatonta. Koulutuksen järjestäjät markkinoivat itse koulutuksiaan 

omien kanaviensa kautta. On sattumanvaraista, löytävätkö terveydenhuollon ammattilaiset juuri 
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sellaista koulutusta, jota he tarvitsisivat kehittyäkseen ammatissaan. Tietoa tulvii monesta suun-

nasta, mutta sekä koulutuksen järjestämisessä että koulutukseen hakeutumisessa riittää haasteita.  

 

Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat täydennyskoulutusta oppiakseen uusia tietoja ja taitoja 

ja päivittääkseen olemassa olevaa osaamistaan. Täydentävän diabeteskoulutuksen tarve on moni-

tasoista: ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvasti päivittävää koulutusta uuden tiedon ja 

hoitomenetelmien kehittymisen vuoksi. Pidemmälle kouluttautuneille tarvitaan syventävää ja laa-

dun parantamiseen tähtäävää koulutusta, samoin kouluttajakoulutusta. Koska diabeteksen hoito on 

tiimityötä, työyhteisöä pitää kehittää koko moniammatilliseen tiimiin kohdistuvalla yhteistyökoulu-

tuksella. Lisäksi tiimin sisällä rajattu kohderyhmä voi tarvita omaa syventävää koulutusta. (Hima-

nen & Ilanne-Parikka 2003.) 

 

Oppilaitokset ovat rakentaneet pitkäkestoisia täydennyskoulutusopintoja, mutta terveydenhuollon 

niukkojen resurssien vuoksi kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä kouluttautumaan pitkiksi ajoiksi. 

Siksi ihanteena olisi kehittää entistä enemmän lyhyinä jaksoina toteutettavaa soveltavaa moniam-

matillista koulutusta, josta osallistujille on käytännön hyötyä omissa työtehtävissään. Osaamisen 

kehittäminen työyhteisön moniammatillisen kehittämisen osana on juuri tällaista koulutusta. 
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8 Pohdinta 
 

Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja osaaminen herättävät usein keskustelua, etenkin kun tar-

kastellaan potilaiden hyvää hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta tai viime aikojen suunnitelmia siirtää 

tehtäviä ammattiryhmiltä toisille. Diabetes on sairaus, joka koskettaa henkilökohtaisesti vuosittain 

yhä useampaa suomalaista. Diabetesta sairastavien ihmisten määrän lisääntyessä myös yhä use-

ampi terveydenhuollon ammattilainen kohtaa heitä työssään. Enää ei riitä, että jokaisessa tervey-

denhuolto-organisaatiossa on yksi lääkäri ja yksi hoitaja, jotka hallitsevat diabeetikoiden hoidon 

asiat. Diabetesosaamisen tulee olla jokaisen terveydenhuoltoammattilaisen perusosaamista. Tämä 

edellyttää riittävän perusopetuksen saamista kaikille ja syvennettyä lisäkoulutusta tarpeen mukaan. 

 

Koulutusselvitys paljasti terveydenhuollon ammattilaisten diabeteskoulutuksesta paljon positiivisia 

asioita, mutta myös paljon epätasa-arvoa ja selviä aukkopaikkoja. Selvityksen ja suositusten työs-

tämisenkin jälkeen jää vielä paljon pohdittavaa. Diabeteksen hoito on mitä suurimmassa määrin eri 

terveydenhuollon ammattilaisten ja diabetesta sairastavan henkilön keskinäistä yhteistyötä.  

 

Onnistunut hoidon toteutus vaatii koko hoitotiimiltä ja erityisesti diabeetikolta itseltään melkoista 

tasapainoilua elämän eri vaiheissa. Siksi olisi tärkeää, että diabetesta sairastavan henkilön tukena 

on vahva ja hyvin toimiva terveydenhuollon ammattilaisten tiimi. Tiimityön merkitys ja vaikuttavuus 

perustuvat tiimin moniammatilliseen osaamiseen ja toiminnallisuuteen. Tiimityötä ja sen tekemistä 

ei kuitenkaan juuri opeteta oppilaitoksissa. Eri alojen opiskelijat tottuvat opiskelemaan omissa ryh-

missään, ja vain hyvin harvassa tapauksessa he toimivat yhdessä toisen alan opiskelijoiden kans-

sa. Kuitenkin omaan ammattiinsa valmistuttuaan heidän tulisi pystyä sulautumaan osaksi hoitotii-

miä ja toimimaan siinä luontevasti. Tämä on asia, jonka toteutumista olisi monessa organisaatios-

sa syytä pohtia. Tiimityö on myös asia, jota on opiskeltava ja harjoiteltava.  

 

Henkilöstön nopea vaihtuvuus vaikuttaa terveydenhuollon tiimien toimivuuteen. Hoitotiimien vaih-

tuvuus on monessa organisaatiossa ongelma niin potilaiden kuin organisaation näkökulmasta. Or-

ganisaatioiden toiminnan kannalta ei voi olla eduksi, että esim. lääkärien tai muiden terveydenhuol-

lon ammattilaisten virkoja ei saada täytettyä, vaan joudutaan turvautumaan tilapäiseen työvoi-

maan. Hoitotiiminjäsenten vaihtuminen vaikuttaa epäedullisesti koko tiimin työskentelyyn, usein se 

jopa estää aidon tiimityön kokonaan. Tämä on suuri ongelma myös potilaille, etenkin pitkäaikais-

sairaille kuten diabeetikoille, jotka erityisesti tarvitsevat jatkuvaa tukea sairautensa hoitamiseen. 
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Jatkuvuus häviää, jos hoitava lääkäri, diabeteshoitaja tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen 

vaihtuu joka vastaanotolla.  

 

Pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitotiimien koko vaihtelee potilaan henkilökohtaisten tarpeiden ja 

tilanteiden mukaan. Joskus hoitotiimissä tarvitaan monen alan erityistä asiantuntemusta, toisinaan 

taas riittää vähempikin. Monet pitkäaikaissairaat käyttävät paljon lääkkeitä, joten myös lääkehoidon 

pitäisi toteutua osana hoitotiimin työtä. Farmasian alan ammattilaisten lasketaan vain harvoin kuu-

luvan potilasryhmien hoitotiimeihin, vaikka apteekeissa tehdään hyvin paljon potilasneuvontaa. 

Pitkäaikaissairaiden polyfarmasian vuoksi on tärkeää, että terveydenhuollon tiimien ja apteekkien 

neuvonta on samansuuntaista. Tästä voidaan varmistua vain järjestämällä yhteisiä koulutustapah-

tumia kaikkien diabeetikoita ohjaavien ammattilaisten kesken. 

 

Diabetesta sairastavien ihmisten, samoin kuin muiden pitkäaikaissairaiden, ohjaaminen on vaati-

vaa hoidon tarpeiden vaihtelevuuden vuoksi. Ei ole olemassa mitään yhtä reseptiä, jota noudatta-

malla päästään aina samaan hoitotulokseen, vaan tarvitaan mukautuvuutta ja kykyä edetä tilan-

teen mukaan. Joissakin terveydenhuollon koulutusammateissa opiskellaan paljon ohjausta, mutta 

opiskelu tapahtuu useimmiten aivan opintojen alussa, kun opiskelijoiden on vielä vaikea kytkeä sitä 

mihinkään käytännön toimintaan. Hoidon ohjaaminen ja käytännön ohjausvalmiudet sekä ohjaus-

taitojen harjoittelu kuuluvat jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen perusosaamiseen, siksi niiden 

opiskelemisen jatkuvuuteen ja niissä kehittymiseen kannattaa panostaa kaikilla kouluasteilla. 

 

Diabetesta sairastavia ihmisiä kohtaavat ja joskus myös työssään auttavat ja ohjaavat myös muut 

kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Yhteiskunnallisista ammateista tällaisia ovat esim. palomiehet 

ja poliisit. Kosmetologit ja jalkahoitajat tekevät usein erilaisia jalkahoitoja, ja heidänkin asiakkai-

naan on myös diabetesta sairastavia ihmisiä. Kosmetologien ja jalkahoitajien jalkojenhoidon osaa-

minen riittää varmasti perushoitoon hyvin, mutta diabeetikoiden jalkojenhoito on vaativaa ja edellyt-

tää niin syvällistä osaamista, että sen toteuttaminen pitäisi keskittää täysin terveydenhuollon koulu-

tuksen saaneille jalkaterapeuteille ja jalkojenhoitajille. Jalkojen hoidon alalla on myös nimikkeistö-

käytännön selkeyttäminen tarpeen, jotta asiakas tietää millaisella koulutuksella kukin jalkojen hoi-

toon osallistuva työtään tekee. 

 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu terveydenhuoltohenkilöstön diabetesopetuksen vahvuuksia, 

mutta myös opetuksessa olevia puutteita ja lisätarpeita. Selvityksiä tehtäessä ulkopuolisena on 

helppo sanoa, mitä opetukseen kaivataan lisää, mutta vain harvoin löytyy mitään pois jätettävää. 

Niin on tässäkin tapauksessa. Kaikki opetukseen liittyvät asiat tuntuvat tärkeiltä, ja niiden hallinta 

vaikuttaa olennaiselta työssä selviytymisen kannalta. Siksi opetussuunnitelmista on vaikea poistaa 

sisältöjä. Opetussuunnitelmia kannattaa kuitenkin aika ajoin tarkastella kriittisesti yhteiskuntaan ja 
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hoidon kehittymiseen peilaten. Opetuksen ja oppimisen tuloksellisuuden kannalta myös opetuksen 

ja opetussuunnitelmien on pysyttävä mukana muun yhteiskunnan muutosvauhdissa. 
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Liitteet 

Liite 1. Sairaanhoitajien diabeteshoitotyön perusosaaminen 

 

Diabeteshoitajat ry;n nimeämä työryhmä määritteli Dehko-projektina työstetyn diabeteshoitotyön 

osaamisen tehostamisen -hankkeen yhteydessä (DEHKO-raportti 2006:1) sairaanhoitajan tutkin-

non suorittaneiden diabeteshoitotyön perusosaamisen. (Rintala ym. 2006.) 

 

Diabeteshoitotyön perusosaaminen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneilla: 

 

Ymmärtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn perusperiaatteet 

- riskiryhmään kuuluvien tunnistaminen eri ikäkausina, ehkäisy, varhainen tunnis-

taminen ja hoidon aloitus; elintapahoito, ravinto, liikunta, painonhallinta ja tarvitta-

essa lääkehoidon aloituksen ohjaaminen 

 

Ymmärtää diabetesta sairautena 

- tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen erot; etiologia, fysiologia, taudinkulku 

- diabeteksen hoidon erityispiirteet eri ikäkausina 

- lääkehoidon periaatteet tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa 

- erityyppistä diabetesta sairastavan ravitsemuksen perusteet ja painotus, terveelli-

nen ruoka; rasvat ja valkuaisaineet, hiilihydraatit, kuitu, sopiva määrä ruokaa 

- jalkojen perushoito ja riskijalkojen tunnistaminen 

- liikunnan merkitys erityyppistä diabetesta sairastavien hoidossa 

- hypo- ja hyperglykemian erot ja hoito 

- lisäsairauksien ennaltaehkäisy ja seuranta 

 

Tietää diabeetikon hyvän hoidon tavoitteet 

 

Osaa ohjata diabeetikkoa peruspalvelujen käytössä 

 

Ymmärtää diabeetikon hoidonohjauksen perusperiaatteet ja osaa toteuttaa tavoitteellista asiakas-

lähtöistä diabeteshoitotyötä 
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Liite 2. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatilliset erikoistumisopinnot 

 

Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen on vuosina 2004–2006 toteutettu Dehko-hanke, jonka 

tavoitteena oli kehittää diabeteshoitotyön osaamista ja koulutusta ammattikorkeakouluissa. Hank-

keen aluksi määriteltiin diabeteshoitotyön perusosaaminen ja erikoisosaaminen sekä kartoitettiin 

diabeteshoitotyön opintojen määrää sairaanhoitajan perustutkinnossa.  

 

Diabeteshoitotyön perusosaamisen varmistamiseksi kehitettiin moniammatillinen diabeteksen eh-

käisyn ja hoidon opintokokonaisuus. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatillisten erikoitumisopin-

tojen opetussuunnitelma valmistui syksyllä 2004, ja se pilotoitiin vuonna 2005 viidessä hankkee-

seen osallistuneessa ammattikorkeakoulussa, joita olivat Helsingin amk Stadia, Oulun seudun amk 

Oulainen, Pirkanmaan amk Tampere, Satakunnan amk Pori ja Savonia amk Kuopio.  

 

Pilotointiin liitettiin vertaisarviointi, jossa tarkasteltiin oppimis-, opetus ja opetuksen tukiprosessia. 

Vertaisarviointi tuotti myös tietoa erilaisista tavoista toteuttaa erikoistumisopintoja. Pilotoinnin jäl-

keen erikoistumisopintojen opetussuunnitelma vahvistettiin, siitä raportoitiin Dehko-raportissa 

2006:1 (Rintala ym. 2006) ja se otettiin käyttöön kaikissa kehittämistyöhön osallistuneissa ammat-

tikorkeakouluissa.  

 

Erikoistumisopinnot Diabeteksen hoito ja ehkäisy ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus 

kestää yhden vuoden. Hakukelpoisia ovat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opisto-

asteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkea-asteen tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, kätilöt 

ja terveydenhoitajat, joilla on vähintään vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
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Liite 3. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
 

1990-luvun puolivälissä sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutusta uudistettiin siten, että aiem-

mat kouluasteiset perustutkinnot lopetettiin ja tilalle muodostettiin sosiaali- ja terveysalan perustut-

kinto, lähihoitaja. Tätä peruskoulutusta säätelee laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98).  

Sen mukaan peruskoulutuksen tulee antaa opiskelijalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen.  

 

Lähihoitajakoulutuksessa on aluksi kaikille opiskelijoille yhteisiä opintoja ja näiden jälkeen koulutus 

jakautuu yhdeksään koulutusohjelmaan, joista opiskelija erikoistuu yhteen. Erikoistumisohjelmat 

ovat: ensihoidon koulutusohjelma (ko.), kuntoutuksen ko., lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 

ko., mielenterveys- ja päihdetyön ko., sairaanhoidon ja huolenpidon ko., suun- ja hammashoidon 

ko., vammaistyön ko., vanhustyön ko. sekä asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko. 

 

Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset sekä aikuiskoulutuskes-

kukset. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona. Sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinnon muodostumisesta on määrätty valtioneuvoston päätöksessä 

(213/1999), tutkinnon laajuudesta opetusministeriön päätöksessä (1/011/2000) sekä opintojen laa-

juudesta asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (811/98). Näiden mukaan lähihoitajatutkinnon 

laajuus on 120 opintoviikkoa (ov) eli kolme vuotta. Tutkinto rakentuu siten, että yhteisiä opintoja on 

20 ov, ammatillisia opintoja 90 ov (yhteisiä ammatillisia opintoja 50 ov ja koulutusohjelmittain eriy-

tyviä 40 ov) sekä vapaasti valittavia opintoja 10 ov. (Yksi opintoviikko vastaa 40 tuntia opiskelijan 

työtä.) Opintoihin sisältyy myös vähintään 29 opintoviikkoa työssä oppimista eli käytännön harjoit-

telua. 

 

Lähihoitajia toimii hyvin monenlaisissa työpaikoissa. Ensihoidon koulutusohjelman suorittaneet 

työskentelevät tavallisesti sairaankuljetuksessa, poliklinikoilla ja perioperatiivisissa hoitoyksiköissä. 

Kuntoutuksen koulutusohjelman suorittaneiden työpaikkoina ovat asiakkaan kotiympäristö, kotihoi-

don työpaikat, päiväsairaalat, välimuotoisen asumisen työpaikat, toiminta- ja työkeskukset, työpa-

jat, palvelukeskukset, kolmannen sektorin erilaiset työpaikat, terveyskeskuksen vuodeosastot ja 

kuntoutumisyksiköt, kuntoutumislaitokset, kylpylät ja henkilökohtaisen avustajan tai ryhmäavusta-

jan työpaikat tai vastaavat työpaikat. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman 
suorittaneet työskentelevät lasten ja nuorten sairaaloissa, päivähoidossa päiväkoti- ja perhepäivä-

hoidon toimintaympäristössä sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja koulunkäynnin avustajina. 

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat mielenterveys- ja psykiatrisen 

hoidon erilaisissa toimintaympäristöissä. Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelman suoritta-

neet työskentelevät terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, kotipalveluissa, kotisairaanhoidossa, van-
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hainkodeissa ja palvelutaloissa. Suu- ja hammashoidon koulutusohjelman suorittaneet ovat työssä 

suun ja hampaiden perus- ja erikoishoidossa hammashoitoloissa ja hammaslääkärin vastaanotolla. 

Vammaistyön koulutusohjelman suorittaneet työskentelevät vammaisen kotona, avohuollossa, 

laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Vanhustyön koulutusohjelman suorittaneiden työpaikkoja on 

kodeissa, kotipalvelussa, laitoksissa ja järjestöissä sekä vanhusten palveluyksiköissä. Asiakaspal-

velun ja tietohallinnan koulutusohjelman suorittaneet toimivat sosiaali- ja terveysalan sihteerin 

työssä avohuollossa, laitoksissa ja järjestöissä.  

 

Tutkinnon yhteisiin ammatillisiin opintoihin kuuluvat kasvun tukeminen ja ohjaus (16 ov), hoito ja 

huolenpito (22 ov) sekä kuntoutumisen tukeminen (12 ov). Hoito ja huolenpito-opinnoissa yksi kes-

keinen sisältöalue on kansanterveys. Opetukseen kuuluvista kansanterveydellisistä ongelmista on 

lueteltu esimerkkejä opetushallituksen julkaisussa Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunni-

telman ja näyttötutkinnon perusteet: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Opetushallitus 2001). 

Tässä esimerkkilistassa ei ole erikseen mainittu diabetesta, vaikka sen yleisesti ajatellaan kuulu-

van yleisimpien kansansairauksien joukkoon. Julkaisussa on mainittu kansanterveydellisten on-

gelmien hallinnasta ja keskeisistä sisältövaatimuksista mm. näin: 

- hoito- ja huolenpitotyö 

• opiskelijan on osattava hyödyntää työssään tietoutta yleisimmistä kansan-

terveydellisistä riskeistä 

- hoitotyön toiminnot 

• opiskelijan on osattava käyttää työssään tietoa yleisimmistä kansansaira-

uksista ja edistää niiden ehkäisyä ja hoitoa työryhmän jäsenenä. Hänen 

tulee osata ohjata yksilöä ja ryhmiä terveydenhoidossa ja sairauksien eh-

käisyssä. 
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Liite 4. Ammattikorkeakoulujen perustutkinnot 

 

Ammattikorkeakouluista annetun lain (351/2003) mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on an-

taa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin pe-

rustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön kasvua ja harjoittaa 

ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen 

huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 

 

Opetusministeriön julkaisussa Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon (2006) on määritelty laa-

jat raamit terveydenhuollon ammatteihin valmistuvien keskeisille osaamisalueille. Yhteistä osaa-

mista pitäisi olla asiantuntijuus, johtamis- ja kehittämistaidot, työelämälähtöisyys-, yrittäjyys- ja 

kansainvälisyystaidot. Asiantuntijuuden alueella korostetaan kriittistä ajattelua, itsenäistä päätök-

sentekoa sekä vastuullisuutta. Johtamisosaaminen keskittyy työn, tiimin ja työyhteisön johtamiseen 

ja kehittämiseen. Siinä tarvitaan erityisesti ihmissuhde- ja yhteistyötaitoja, toiminnan suunnittelu ja 

arviointitaitoja, laatutoiminnan ja työprosessien hallintataitoja, työelämän pelisääntöjen tuntemista 

ja työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvää osaamista sekä globaalista ja ekologista ajattelutapaa. 

Tietotuotanto, tiedonvälitys ja uuden teknologian käyttö sekä verkottuminen kansallisella ja kan-

sainvälisellä tasolla ovat myös ammattikorkeakoulutuksen saaneiden keskeisiä osaamisalueita. 

(Opetusministeriö 2006.) 

 
 
Apuvälinetekniikka 
 
Koulutusohjelmasta valmistuu apuvälineteknikoita. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (3,5 

vuotta). Apuvälineteknikoita koulutetaan Suomessa vain Metropolia-ammattikorkeakoulussa Hel-

singissä. Diabeetikoiden hoidossa apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. 

Hän tukee diabeetikon toiminta- ja liikkumiskykyä yksilöllisesti valmistettavien apuvälineiden avulla. 

Apuvälineteknikon vastuualueina ovat mahdollisesti tarvittavat raajaproteesit, ortoosit, liikkumisen 

apuvälineet, erityisjalkineet ja -pohjalliset sekä päivittäisiin toimintoihin liittyvät apuvälineet.  

 

Bioanalytiikka 

Koulutusohjelmasta valmistuu bioanalyytikkoja. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä 

(3,5 vuotta). Bioanalyytikoita kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: Metropolia 

amk Helsinki, Oulun seudun amk, Pirkanmaan amk Tampere, Pohjois-Karjalan amk Joensuu, Sa-

vonia-amk, Kuopio, Turun amk sekä Svenska yrkehögskolan (Vaasa, ruotsinkielinen). Diabeetikoi-

den hoidossa bioanalyytikon tehtävänä on tuottaa hoitoratkaisujen tukena käytettävää luotettavaa 

tietoa diabeetikon terveydentilasta laboratoriotutkimusten avulla. Tehtäviä ovat asiakkaan ja poti-
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laan ohjaaminen, näytteenotto, potilas- ja näytetutkimusten suorittaminen, niihin liittyvä asiakaspal-

velu sekä laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen. 

 

Ensihoito 

Koulutusohjelmasta valmistuu sekä ensihoitajia että sairaanhoitajia. Koulutusohjelman laajuus on 

240 opintopistettä (4 vuotta). Ensihoitajia kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: 

Oulun seudun amk, Turun amk, Pirkanmaan amk Tampere, Metropolia amk Helsinki, Etelä-

Karjalan amk Lappeenranta sekä Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola (Helsinki, ruotsinkieli-

nen). Diabeetikoiden hoidossa ensihoitaja on sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija, 

joka pystyy hoitamaan äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa vaativia potilaita.  

 

Fysioterapia 

Koulutusohjelmasta valmistuu fysioterapeutteja. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä 

(3,5 vuotta).  Fysioterapeutteja kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada - 

Nylands svenska yrkeshögskola (Helsinki, ruotsinkielinen), Laurea amk Espoo, Etelä-Karjalan amk 

Lappeenranta, Metropolia amk Helsinki, Jyväskylän amk, Kemi-Tornion amk, Lahden amk, Mikke-

lin amk Savonlinna ja Mikkeli, Oulun seudun amk, Pirkanmaan amk Tampere, Pohjois-karjalan 

amk Joensuu, Rovaniemen amk, Savonia amk Kuopio, Satakunnan amk Pori, Seinäjoen amk sekä 

Turun amk. Diabeetikoiden hoidossa fysioterapeutin tehtävä on edistää ja tukea yksilöiden ja ryh-

mien terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä omissa asuin- ja elinympäristöissään.  

 

Hoitotyö 

Koulutusohjelmasta valmistuu sairaanhoitajia, kätilöitä tai terveydenhoitajia. Hoitotyön suuntautu-

misvaihtoehdon (sairaanhoitaja) koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä (3,5 vuotta). Sai-

raanhoitajia kouluttavat Suomessa monet ammattikorkeakoulut: Hämeen amk Forssa ja Hämeen-

linna, Pohjois-Karjalan amk Joensuu, Lahden amk, Oulun seudun amk Oulainen ja Oulu, Seinäjo-

en amk, Kajaanin amk, Jyväskylän amk, Kemi-Tornion amk, Mikkelin amk Mikkeli ja Savonlinna, 

Satakunnan amk Pori ja Rauma, Turun amk Turku ja Salo, Keski-Pohjanmaan amk Kokkola, Sa-

vonia amk Kuopio ja Iisalmi, Rovaniemen amk, Kymenlaakson amk Kotka, Etelä-Karjalan amk 

Lappeenranta, Diakonia amk Pieksämäki, Pori, Oulu ja Helsinki, Metropolia amk Helsinki, Helsin-

gin amk, Vaasan amk, laurea amk Espoo, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Tikkurila sekä Pirkanmaan 

amk Tampere ja Mänttä. Ruotsinkielistä sairaanhoitajakoulutusta antavat Arcada-Nylands svenska 

yrkeshögskola Helsinki sekä Yrkeshögskolan Novia Turku ja Vaasa. Englanninkielistä sairaanhoi-

tajakoulutusta (Degree Programme in Nursing) järjestävät Jyväskylän amk, Tutun amk Salo, Lau-

rea amk Espoo, Pirkanmaan amk Tampere, metropolia amk Helsinki, sekä Yrkeshögskolan Novia 

Vaasa. 
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Diabeetikoiden hoidossa sairaanhoitaja on olennaisessa osassa toteuttamassa hoitoa sekä tuke-

massa ja ohjaamassa asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Hoitotyössä vastataan ihmisen psyykki-

siin, fyysisiin ja sosiaalisiin avuntarpeisiin. Myös diabeetikon omaisista huolehtiminen ja heidän 

ohjaamisensa ovat tärkeä osa sairaanhoitajan työtä. 

 
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon (kätilö) koulutusohjelman laajuus on 270 opintopistettä (4,5 

vuotta). Kätilöitä kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: Oulun seudun amk, Jy-

väskylän amk, Turun amk, Savonia amk Kuopio, Metropolia amk Helsinki, Pirkanmaan amk Tam-

pere sekä ruotsinkieliset Arcada-Nylands svenska yrkeshögsskola ja Yrkeshögskolan Novia Vaa-

sa. Kätilö osallistuu diabeetikoiden hoitoon lähinnä raskausaikana. Kätilö on asiantuntija, joka toi-

mii raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen diabeetikon, vastasyntyneen sekä perheen käti-

lötyössä, perhesuunnittelussa ja naistentautien hoitotyössä.  

 
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon (terveydenhoitaja) koulutusohjelman laajuus on 240 

opintopistettä (4 vuotta). Terveydenhoitajia kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: 

Hämeen amk Hämeenlinna, Pohjois-Karjalan amk Joensuu, Lahden amk, Oulun seudun amk, Sei-

näjoen amk, Kajaanin amk, Jyväskylän amk, Kemi-Tornion amk, Mikkelin amk, satakunnan amk 

Pori ja Rauma, Turun amk Turku ja Salo, Keski-Pohjanmaan amk Kokkola, Savonia amk Kuopio, 

Rovaniemen amk, Kymenlaakson amk Kuusankoski, Etelä-Karjalan amk Lappeenranta, Diakonia 

amk Helsinki, Metropolia amk Helsinki, Helsingin amk, Vaasan amk, Laurea amk Espoo, Hyvinkää, 

Porvoo ja Tikkurila, Pirkanmaan amk Tampere, Keski-Pohjanmaan amk Kokkola (englanninkieli-

nen) sekä ruotsinkieliset Arcada-Nylands svenska yrkeshögsskola ja Yrkeshögskolan Novia Vaa-

sa. 

 

Terveydenhoitajan ominta aluetta diabeetikoiden hoidossa ovat ennaltaehkäisy ja terveyden edis-

täminen. Terveydenhoitajia koulutetaan yksilöiden, perheiden, työpaikkojen ja muiden yhteisöjen, 

väestön ja ympäristön terveyttä edistävään ja ylläpitävään sekä sairauksia ehkäisevään hoitotyö-

hön, jossa vahvistetaan asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa. 

 
 
Jalkaterapia 
 
Koulutusohjelmasta valmistuu jalkaterapeutteja. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä 

(3,5 vuotta). Jalkaterapeutteja koulutetaan Suomessa kahdessa ammattikorkeakoulussa: Metropo-

lia ammattikorkeakoulussa Helsingissä sekä Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Diabeetikoiden hoi-

dossa jalkaterapeutti arvioi alaraajojen toimintoja ja jalkaterapiatarvetta, tekee terveyttä edistävää 

jalkaterapiaa, hoitavaa jalkaterapiaa, alaraajojen toimintoja tukevaa terapiaa ja jalkaterän apuvä-

lineterapiaa.   
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Radiografia ja sädehoito 

Koulutusohjelmasta valmistuu röntgenhoitajia. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä (3,5 

vuotta). Röntgenhoitajia kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: Oulun seudun 

amk, Turun amk, Savonia amk Kuopio, Metropolia amk Helsinki, Pirkanmaan amk Tampere sekä 

Yrkeshögskolan Novia Vaasa (ruotsinkielinen). Diabeetikoiden hoidossa röntgenhoitaja toimii asi-

antuntijana, kun tehdään lääketieteellisiä kuvantamistutkimuksia ja toimenpiteitä tai annetaan sä-

dehoitoa. 

 

Suun terveydenhuolto 

Koulutusohjelmasta valmistuu suuhygienistiksi. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä 

(3,5 vuotta). Suuhygienistejä kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: Oulun seudun 

amk, Turun amk, Savonia amk Kuopio ja Metropolia amk Helsinki. Diabeetikoiden hoidossa suu-

hygienisti on suun terveydenhuollon asiantuntija. Hän poistaa hammaskiveä, pinnoittaa hampaita 

ja tekee fluorauksia. Suuhygienisti myös opastaa asiakkaita suunhoidon ongelmissa. 

 

Toimintaterapia 

Koulutusohjelmasta valmistuu toimintaterapeutti. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä 

(3,5 vuotta).  Toimintaterapeutteja kouluttavat Suomessa seuraavat ammattikorkeakoulut: Oulun 

seudun amk, Jyväskylän amk, Turun amk, Metropolia amk Helsinki Sekä Arcada Helsinki (ruotsin-

kielinen). Diabeetikoiden hoidossa toimintaterapeutin tarkoituksena on edistää ja parantaa diabee-

tikon toimintamahdollisuuksia ja osallistumista tasa-arvoisena jäsenenä yhteiskuntaan. Toimintate-

rapiassa mahdollistetaan diabeetikon selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäi-

sen elämän toiminnoista omien toimintamahdollisuuksiensa rajoissa.  
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Liite 5. Yliopistolliset perustutkinnot 

 

Lääketiede 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon voi suorittaa Suomessa viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, 

Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä, ja sen suo-

rittamiseen kuluu aikaa 6-7 vuotta. Lääketieteen opetus on useimmissa tiedekunnissa siirtynyt pre-

kliiniseen ja kliiniseen jaksoon perustuvasta erikoisalaperusteisesta opintosuunnitelmasta integroi-

tuun ongelmalähtöiseen oppimiseen. Kahden ensimmäisen vuoden ajan opinnoissa perehdytään 

terveen ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, myöhemmässä vaiheessa opitaan käytännön lääkärin 

työssä tarvittavia tietoja ja taitoja.  

 

Lääkärikoulutuksen tavoitteena Suomessa on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidol-

liset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin peruster-

veydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä ja työryhmänsä johtajana. Lisäksi koulutuksen 

tavoitteena on, että opiskelijalla on valmistuttuaan riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja 

jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus ja oppiminen perustu-

vat uudistuvaan tietoon, ja niillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen.  

 

Koulutukseen sisältyy pakollinen harjoittelu, jonka laajuus on neljä kuukautta. Harjoittelu hyväksy-

tään tutkintoon kolmen vuoden opintojen jälkeen. Lyhin harjoitteluksi hyväksyttävä yhtäjaksoinen 

toimikausi yhdessä harjoittelupaikassa on 20 päivää. Harjoitteluajasta kolme kuukautta on oltava 

vuodeosasto- tai poliklinikkatyöskentelyä terveyskeskuksessa tai sairaalassa.  Lääketieteen lisen-

siaatin tutkintoon vaadittavan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija sairaanhoitolaitos-

ten ja terveyskeskusten käytännön toimintaan, eri henkilöryhmien tehtäviin ja toimintaan terveys-

palveluja tuottavan työryhmän jäsenenä, opintojen aikana saatujen valmiuksien soveltaminen käy-

tännössä sekä erityisesti yleislääkäritasoisten toimenpiteiden suorittamiseen. 

 

Psykologia 

Psykologian opintoja voi suorittaa Suomessa viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Joensuussa, 

Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Turussa psykologiaa voi opiskella pääaineena sekä Turun 

yliopistossa että Åbo Akademissa. Psykologian opinnoissa opiskelijat suorittavat ensin 180 opinto-

pisteen laajuisen psykologian tai humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Tämä ei anna vielä 

ammattipätevyyttä psykologina toimimiseen. Kandidaattitutkinnon jälkeen opiskelijat voivat suorit-

taa joko psykologian tai filosofian maisterin tutkinnon. Psykologin maisteritutkinto antaa pätevyy-

den toimia psykologina, ja filosofian maisteritutkinnolla voidaan toimia opettajana tai tutkijana. 

Maisteritutkinnot ovat 120–150 opintopistettä kandidaatin tutkinnon jälkeen. Yhteensä psykologian 

maisteritutkinnon suorittamiseen kuluu aikaa 5-6 vuotta. 
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Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle psykologian tieteenalan hyvä tuntemus sekä muiden 

tutkintoon vaadittavien oppiaineiden ja niihin rinnastettavien opintokokonaisuuksien tuntemus, tie-

teellisten menetelmien hallinta ja kyky soveltaa tieteellistä tietoa, psykologisten palvelujen järjes-

telmien ja psykologian ammatillisten sovellusten hyvä tuntemus, edellytykset tieteelliseen jatkokou-

lutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä riittävät viestintätaidot. Opiskelu kytketään tieteelliseen 

tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin.  

 

Psykologian maisteritutkinnon rakenne on kaikissa opetusta antavissa yliopistoissa hyvin saman-

kaltainen: Koulutuksen perustan muodostavat psykologian teoriaopinnot, joissa käsitellään psyko-

logian eri suuntia, kuten neuropsykologiaa, kognitiivista psykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa, 

kehityspsykologiaa ja kliinistä psykologiaa. Koulutuksen aikana käsitellään laajasti myös tutkimus-

menetelmäopintoja, kuten tilastomenetelmiä sekä tutkimuksen suunnittelua, tekemistä ja raportoin-

tia. Koulutuksen päätteeksi laaditaan tutkielma omavalintaisesta aiheesta. Lisäksi ammattikäytän-

töjen opinnot kuuluvat psykologien koulutukseen. Näitä ovat mm. asiakkaan kohtaaminen, testi-

menetelmät, haastattelut ja lausuntojen laatiminen. Opetuksen osana ovat myös sivuaine- ja kie-

liopinnot. Koulutukseen sisältyy pakollinen harjoittelu.  

 

Sosiaalityö 

Sosiaalityön opintoja voi suorittaa Suomessa kuudella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, 

Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Sosiaalityötä pääaineena opiskelevat suorit-

tavat ensin sosiaalityön kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä) ja sen jälkeen maisterin tutkin-

non (180 + 120 opintopistettä). Sosiaalityön ylempi yliopistotutkinto tuottaa yleisten yhteiskuntatie-

teellisten valmiuksien lisäksi sosiaalityöntekijän ammatillisen pätevyyden. Kandidaatin tutkinnon 

pääaineopinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista. Perusopinnoissa luodaan perusta sosiaalityön 

keskeisiin teoreettisiin, historiallisiin ja ammatillisiin lähtökohtiin. Aineopinnoissa opiskellaan sosi-

aalityön toimintaympäristöä, ammatillisia taitoja ja tutkimustyön perustaitoja. Maisteritutkinto koos-

tuu sosiaalityön syventävistä opinnoista. Syventävissä opinnoissa vahvistetaan näkemystä sosiaa-

lityön ajankohtaisista muutoksista ja tutkimussuunnista, monipuolistetaan ammatillisia valmiuksia ja 

syvennetään tutkimustaitoja. 

 

Koulutus antaa valmiuksia asiakastyöhön ja yhteiskunnalliseen muutostyöhön, jotka kietoutuvat 

sosiaalityön käytännöissä toisiinsa. Koulutus antaa valmiuksia myös asiakkaiden erilaisten elämän-

tilanteiden analysointiin ja ymmärtämiseen, asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän sosiaalisten oike-

uksiensa puolustamiseen, yhteiskunnalliseen tiedottamiseen ja vaikuttamiseen, lausuntojen ja 

muiden asiakirjojen laatimiseen, erilaisten kehittämishankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen, mo-

niammatilliseen yhteistoimintaan sekä alan juridiseen päättelyyn ja lain soveltamiseen. 
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Sosiaalityön tutkintoon kuuluu palkallinen kolmen kuukauden käytännön harjoittelu. Opiskelija te-

kee työsopimuksen harjoittelupaikan kanssa ja noudattaa työsopimuksessa määriteltyjä oikeuksia 

ja velvollisuuksia ja työpaikan työ- ja virkaehtosopimuksia. Käytännön harjoittelussa opiskelijat ta-

paavat asiakkaita, myös diabeetikkoja, monenlaisissa elämäntilanteissa.  

 

Farmasia 

Farmasian opintoja voi suorittaa Suomessa kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja 

Turussa. Helsingissä ja Kuopiossa voi suorittaa kaikkia farmasian tutkintoja (farmaseutin ja provii-

sorin tutkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja), Turun Åbo Akademissa voi suorittaa pelkästään 

farmaseutin tutkinnon. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 

180 opintopistettä ja opiskeluaika 3 vuotta. Farmaseutin tutkintoa suorittavat opiskelevat mm. ke-

miaa, lääkemuotoja ja lääkkeiden vaikutustapoja, lääkevalmistusta, solubiologiaa, asiakaspalvelu-

viestintää ja lääkeneuvontaa sekä terveystaloustiedettä.  

 

Opinnot sisältävät luentojen lisäksi esim. laboratoriotöitä ja asiakaspalvelun tilanneharjoituksia. 

Farmaseutin tutkintoon sisältyy myös kuuden kuukauden käytännön harjoittelu. Farmasian alan 

ylempi korkeakoulututkinto on proviisorin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä, ja opis-

keluaika on viisi vuotta. Proviisoritutkintoon sisältyy farmaseutin tutkinto. Farmaseutin tutkinnon 

jälkeen opintojen laajuus on siis 120 opintopistettä ja kesto 2 vuotta. 

 

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle farmasian tieteenalan hyvä tuntemus sekä muiden 

tutkintoon vaadittavien oppiaineiden ja niihin rinnastettavien opintokokonaisuuksien tuntemus, tie-

teellisten menetelmien hallinta ja kyky soveltaa tieteellistä tietoa, edellytykset tieteelliseen jatko-

koulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä riittävät viestintätaidot. Koulutuksessa opiskelu kytke-

tään tieteelliseen tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin. Farmasian opinnoissa opiskellaan, miten 

lääkkeet vaikuttavat ja mitä lääkevalmisteessa on lääkeaineen lisäksi. Lisäksi farmaseutit opiskele-

vat lääkkeiden yhteensopimattomuudet ja haittavaikutukset, lääkkeiden valmistusta ja lääkkeiden 

säilytys- ja käyttötapoja. Proviisorin koulutuksessa keskitytään em. kokonaisuuksien lisäksi johon-

kin proviisorin tehtävien kannalta keskeiseen tieteellisesti merkitykselliseen ongelmakokonaisuu-

teen, taloudellis-hallinnolliseen asiantuntemukseen sekä esimiestehtäviin ja henkilöstön johtami-

seen. 

 

Farmaseutti työskentelee tavallisesti apteekin asiakaspalvelutehtävissä. Farmaseutteja työskente-

lee myös sairaaloiden ja terveyskeskusten apteekeissa ja lääkekeskuksissa sekä lääketeollisuu-
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dessa. Farmaseutit antavat asiakkaille tietoa resepti- ja itsehoitolääkkeistä ja opastavat omahoi-

dossa myös diabeetikkoja.  

 

Ravitsemusterapia 

Kuopion yliopistossa ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevat valmistuvat terveystieteiden 

kandidaateiksi (180 opintopistettä) tai maistereiksi (180 + 120 opintopistettä). Terveystieteiden 

kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta ja terveystieteiden maisterin tutkinnon 

suorittaminen viisi vuotta kandidaatin tutkinto mukaan lukien. Pääaineesta valmistuu ravitsemuk-

sen asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia ravitsemusterapian ohella ehkäisevässä kansanterve-

ystyössä. Koulutuksen suorittaneet toimivat asiantuntijoina terveydenhuollon eri alueilla sekä ope-

tus-, tutkimus- ja ruokapalvelutehtävissä, elintarvike- ja lääkealan yrityksissä ja järjestöissä.  

 

Kuopion yliopisto on Suomessa ainoa yliopisto, jossa voi suorittaa laillistetun ravitsemusterapeutin 

pätevyyteen oikeuttavan tutkinnon. Kandidaatin tutkinnon pääaineopintoja ovat elintarviketieteen ja 

ruokatalouden sekä ravitsemustieteen ja ravitsemusterapian opinnot. Kandidaatin tutkinnon aine-

opintoihin kuuluu pienimuotoinen kandidaatintyö. Maisterin tutkinnon pääaineopintoja ovat ravitse-

mustieteen ja ravitsemusterapian syventävät opinnot, joissa perehdytään sairauksiin, sairauksien 

ehkäisyyn ja ravitsemushoitoon. 
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Liite 6. Selvityksessä käytetty nettilomake 

Dehkon laatukysely - Koulutus 
 
 
Tämä kysely on suunnattu ammattikorkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kyselyllä selvite-
tään diabeteskoulutuksen tilannetta maanlaajuisesti.  
 
Varaa lomakkeen täyttöön tarpeeksi aikaa - voit myös nopeuttaa lomakkeen täyttöä kopioimalla 
valmiita tekstiosuuksia esim. word-dokumentista.  
 
Klikkaa lopuksi Lähetä-painiketta. Tiedot tulostetaan automaattisesti käyttäjälle, kun lomake on 
lähetetty. Kiitos yhteistyöstä!  
  
Koulutusohjelman nimi  

 
  
Oppilaitos  

 
  
Lomakkeen täyttäjän nimi ja yhteystiedot  

 
  
1. DIABETES SAIRAUTENA. Miten seuraavia diabetekseen liittyviä asioita käsitellään koulutusalasi 
perustutkintokoulutuksen opetuksessa? Rastita sopivat vaihtoehdot ja kirjoita vastauksesi tyhjille 
viivoille.  

Diabetes sairautena on oma oppiaine tai opintojakso  

Diabetes sairautena -aihepiiri on integroituna muuhun opetukseen  
  
Jos opetus on integroitu, miten?  

 
  
Diabetes sairautena - opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäinen opiskelu  

Muu opetustapa  
  
Jos muu opetustapa, mikä?  

 
  
Diabetes sairautena - opettaja  

Opettajana toimii ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos opettajana toimii ulkopuolinen asiantuntija, mikä hänen koulutus- tai osaamistaustansa on?  
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Diabetes sairautena -aiheen opettamiseen käytetään aikaa (tunteina)  

 
  
Luettele mitä konkreettisia asioita Diabetes sairautena -aiheen opetuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia aihepiirin opetuksessa käytetään  

 
  
2. DIABETEKSEN HOITO: ELINTAPAHOITO (ravitsemus, liikunta) on  

Oma oppiaineensa tai opintojaksonsa  

Elintapahoidon opetus integroidaan muuhun opetukseen  
  
Jos elintapahoidon opetus on integroitu muuhun opetukseen, miten?  

 
  
Elintapahoidon opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäistä opiskelu  

Muu  
  
Jos muu opetustapa, mikä?  

 
  
Elintapahoito-aihepiirin opettaja:  

Ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos opettajana toimii ulkopuolinen asiantuntija, mikä hänen koulutus- tai osaamistaustansa on?  

 
  
Diabeteksen hoito, elintapahoito -aiheen opettamiseen käytetään aikaa (tunteina)  
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Luettele mitä konkreettisia asioita Elintapahoito-aiheen opetuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia aihepiirin opetuksessa käytetään  

 
  
3. DIABETEKSEN HOITO - LÄÄKEHOITO  

Oma oppiaine  

Integroidaan muuhun opetukseen  
  
Jos integroidaan, miten?  

 
  
Lääkehoidon opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäinen opiskelu  

Muu opetustapa  
  
Jos muu opetustapa, mikä?  

 
  
Diabeteksen hoito, lääkehoito - opettaja  

Ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos lääkehoidon opettajana on ulkopuolinen asiantuntija, mikä hänen koulutus- tai osaamistaustan-
sa on?  

 
  
Diabeteksen hoito, lääkehoito -aihepiirin opettamiseen käytetään aikaa (tunteina)  

 
  
Luettele mitä konkreettisia asioita Diabeteksen hoito, lääkehoito -aiheen opetuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia aihepiirin opetuksessa käytetään  

 
  
4. DIABEETIKON HOIDONOHJAUS  

Oma oppiaine  

Integroidaan muuhun opetukseen  
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Jos diabeetikon hoidonohjaus integroidaan muuhun opetukseen, miten?  

 
  
Diabeteksen hoidonohjaus - opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäinen opiskelu  

Muu opetustapa  
  
Jos muu opetustapa, mikä?  

 
  
Diabeetikon hoidonohjaus - opettaja:  

Ammattiaineiden opettaja  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos diabeetikon hoidonohjauksen opettajana toimii ulkopuolinen asiantuntija, mikä hänen koulutus- 
tai osaamistaustansa on?  

 
  
Diabeetikon hoidonohjaus -aiheen opettamiseen käytetään aikaa (tunteina):  

 
  
Luettele mitä konkreettisia asioita Diabeetikon hoidonohjaus -aiheen opetuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia opetuksessa käytetään?  

 
  
5. DIABETEKSEN EHKÄISY JA ELINTAPAMUUTOSTEN TUKEMINEN  

Oma oppiaine  

Integroidaan muuhun opetukseen  
  
Jos Diabeteksen ehkäisy ja elintapamuutosten tukeminen -aihepiiri integroidaan muuhun opetuk-
seen, miten?  

 
  
Diabeteksen ehkäisy ja elintapamuutosten tukeminen - opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäinen opiskelu  

Muu opetustapa  
  
Diabeteksen ehkäisy ja elintapamuutosten tukeminen - opettaja:  

Ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
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Jos aihepiirin opettaja toimii ulkopuolinen asiantuntija, mikä hänen koulutus- tai osaamistaustansa 
on?  

 
  
Diabeteksen ehkäisy ja elintapamuutosten tukeminen -aiheen opetukseen käytetään aikaa (tuntei-
na):  

 
  
Luettele mita konkreettisia asioita Diabeteksen ehkäisy ja elintapamuutosten tukeminen -aihepiirin 
opetuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia opetuksessa käytetään?  

 
  
6. DIABETEKSEEN LIITTYVÄT LISÄSAIRAUDET JA NIIDEN EHKÄISY  

Oma oppiaine  

Integroidaan muuhun opetukseen  
  
Jos aihepiiri integroidaan muuhun opetukseen, miten?  

 
  
Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet ja niiden ehkäisy - opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäinen opiskelu  

Muu opetustapa  
  
Jos muu opetuspa, mikä?  

 
  
Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet ja niiden ehkäisy - opettaja:  

Ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet ja niiden ehkäisy -aihepiirin opettajana toimii ulkopuolinen 
asiantuntija, mikä hänen taustansa on?  

 
  
Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet ja niiden ehkäisy -aiheen opetukseen käytetään aikaa (tuntei-
na):  

 
  
Luettele mitä konkreettia asioita Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet ja niiden ehkäisy -aiheen ope-
tuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia opetuksessa käytetään?  
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7. DIABEETIKON JALKAONGELMIEN EHKÄISY JA HOITO  

Oma oppiaine  

Integroidaan muuhun opetukseen  
  
Jos Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy ja hoito -aihepiiri integroidaan muuhun opetukseen, miten  

 
  
Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy ja hoito - opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäisen opetuksen aihe  

Muu opetustapa  
  
Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy ja hoito - opettaja:  

Ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos aihepiirin opettamisessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, mikä hänen koulutus- tai osaa-
mistaustansa on?  

 
  
Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy ja hoito -aiheen opettamiseen käytetään aikaa (tunteina)  

 
  
Luettele mitä konkreettisia asioita Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy ja hoito -aiheen opetuksessa 
käytetään  

 
  
Mitä materiaalia opetuksessa käytetään?  

 
  
8: DIABETEKSEN VAIKUTUS YKSILÖÖN, LÄHIYMPÄRISTÖÖN JA YHTEISKUNTAAN  

Oma oppiaine  

Integroidaan muuhun opetukseen  
  
Jos Diabeteksen vaikutus yksilöön, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan -aihepiiri integroidaan muuhun 
opetukseen, miten  

 
  
Diabeteksen vaikutus yksilöön, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan - opetustapa:  

Luento-opetus  

Käytännön harjoittelu  

Itsenäinen opiskelu  

Muu opetustapa  
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Jos muu opetustapa, mikä?  

 
  
Diabeteksen vaikutus yksilöön, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan - opettaja:  

Ammattiaineiden opettaja tai vastaava  

Ulkopuolinen asiantuntija  
  
Jos Diabeteksen vaikutus yksilöön, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan -aihepiirin opetuksessa käyte-
tään ulkopuolista asiantuntijaa, mikä hänen taustansa on?  

 
  
Diabeteksen vaikutus yksilöön, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan -aiheen opettamiseen käytettävä 
aika tunteina  

 
  
Luettele mitä konkreettisia asioita Diabeteksen vaikutus yksilöön, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan 
-aiheen opetuksessa käsitellään  

 
  
Mitä materiaalia opetuksessa käytetään?  

 
  
9. YHTEISTYÖ - Tekevätkö eri aineiden opettajat yhteistyötä diabeteksen opetuksessa? Miten?  

 
  
10. OHJATTU HARJOITTELU - Miten diabeteksen opetus ja oppiminen toteutuu ohjatussa harjoitte-
lussa?  

 
  
11. KEHITTÄMINEN - Mitä mielestäsi voisi tai pitäisi tehdä diabeteksen opetuksen ja oppimisen ke-
hittämiseksi?  

 
  
12. LISÄTERVEISET - Mitä muita huomioita haluat esittää diabetekseen liittyvän terveydenhuolto-
alan koulutusta selvittävälle työryhmälle?  

 
  
13. PITKÄKESTOINEN TÄYDENNYSKOULUTUS - Onko teidän oppilaitoksessanne tarjolla diabeteksen 
ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää pitkäkestoista täydennyskoulutusta?  

Kyllä, täysin diabetesaiheista  

Kyllä, osittain diabetesaiheista  

Ei  
  
Kerro tarkemmin  

 
  
14. LYHYTKESTOINEN TÄYDENNYSKOULUS - Onko oppilaiksessanne tarjolla diabeteksen ehkäisyyn 
ja hoitoon liittyvää lyhytkestoista täydennyskoulutusta?  

Kyllä, täysin diabetesaiheista  
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Kyllä, osittain diabetesaiheista  

Ei  
  
Kerro tarkemmin  

 
  
Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia. 

Lähetä tiedot Tyhjennä lomake
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