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ESIPUHE 
 
Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa 
 
DEHKO on Suomen kansallinen diabetesohjelma (DEHKO 2000–2010), jonka toteutuksen kolme 
pääaluetta ovat tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, diabeteksen hoidon ja hoidon laadun kehittäminen sekä 
diabeetikon omahoidon tukeminen. Dehkossa on asetettu 13 näihin alueisiin liittyvää tavoitetta ja 
esitetty terveydenhuollolle, Diabetesliitolle sekä muille toimijoille 25 toimenpide-esitystä tavoitteisiin 
pääsemiseksi vuoteen 2010 mennessä.  
 
Dehkon ehkäisyohjelmaa toteuttava Dehkon 2D-hanke (2003–2007) keskittyy tyypin 2 eli aikuistyypin 
diabeteksen ehkäisyyn. Ehkäisyohjelma on viitoittanut hankkeelle kolme tietä, joita ovat väestöstrategia, 
korkean riskin strategia ja varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia. Dehkon 2D-hanketta toteutetaan 
viidessä sairaanhoitopiirissä: Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. 
 
Dehkon toteutusta koordinoi ja diabetesohjelman valtakunnallisista hankkeista vastaa Diabetesliitto. 
Ohjelman rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja diabetesta lähellä olevat yritykset. 
 
Dehkon toteutumista seurataan säännöllisen ulkopuolisen arvioinnin, Dehko-raporttien, Diabetes-
barometrin, vuotuisen toimijasymposiumin ja määrävälein järjestettävien Dehko-päivien avulla.  
 
Kansallisen diabetesohjelmamme suurkatselmus, Dehko-päivät, kokosi 7.–8.2.2006 diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon asiantuntijat jo toisen kerran Tampereelle arvioimaan Dehkon toteutumista. 
 
Yli 900 osallistujan, 70 luennoitsijan ja noin 30 näytteilleasettajan valtakunnallisen tapahtuman 
posterinäyttelyssä oli mahdollisuus tutustua kymmeniin eri puolella Suomea toteutettuihin Dehko- ja 
Dehkon 2D –hankkeisiin.  
 
Dehkon ja Dehkon 2D:n hanke-esittelyyn osallistui kaikkiaan 71 hanketta. Sekä palkitut että arjessa 
muuten hyviksi koetellut hankkeet esitellään tässä Dehko-sarjan julkaisussa. 
 
Hankkeet on jaoteltu julkaisuun hieman eri tavoin kuin Dehko-päivillä. Ne on lisäksi luetteloitu julkaisun 
lopussa myös alkuperäisen luokituksen mukaan. 
 
Toivotamme lukijoille kiinnostavia lukuhetkiä, hankkeista välittyy innostunut ja ammatillinen ote. 
 
 
 
Leena Etu-Seppälä 
Pääsihteeri 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma, Dehko 
Suomen Diabetesliitto ry 
 
Timo Saaristo 
Valtakunnallinen koordinaattori, ylilääkäri 
Dehkon 2D –hanke 
Suomen Diabetesliitto ry 
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1. PALKITUT HANKKEET 
 
Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn vuoden 2006 
palkinnot Saarijärvelle, Tampereelle ja 
Kauhavalle 
 
Valtakunnallisilla Dehko-päivillä palkittiin 7.2.2006 
edistyksellisiä diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hank-
keita. Suomen Diabetesliiton myöntämän 6 000 
euron Dehko-palkinnon sai Saarijärven kaupungin ja 
Saarijärven-Karstulan terveydenhuollon kuntayhty-
män yhteinen nettipäiväkirja TerveysPuntari.  
 
Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen ehkäisyyn 
keskittyvä Dehkon 2D –palkinto jaettiin kahteen      
3 000 euron tunnustuspalkintoon. Palkitut ovat 
Tampereen Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan työ-
terveyspalvelun D2D-hanke ja Kauhavan seudun 
kansanterveystyön kuntayhtymän Dehkon 2D –
hanke.  
 
Keskisuomalainen TerveysPuntari on maksuton 
verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on opastaa ja 
tukea ihmisiä huolehtimaan omatoimisesti omasta 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan henkilökohtaisten 
nettipäiväkirjojen avulla. Päiväkirjoihin voi kirjata 
terveydentilaan, liikuntaan ja ravintoon liittyviä 
tietoja, jotka liittyvät erityisesti tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyyn ja hoitoon. Päiväkirjoihin tallennetut tiedot 
voi tulostaa raportiksi ja tietoja voi tarkastella myös 
graafisten kuvaajien avulla.  
 
Tampereen Koskiklinikan työterveyshuoltoa palkin-
tojenjakoraati kiitti mm. systemaattisesta toiminnan 
kehittämisestä ja selkeästi järjestetystä riskihenkilöi-
den seurannasta ja ohjauksesta. Koskiklinikalla 
ehkäistään tyypin 2 diabetesta myös ryhmissä ja 
perheenjäsenet huomioiden.  
 
Kauhavan Dehkon 2D –hanke sai tunnustusta siitä, 
että Kauhavan kuntayhtymä on työskennellyt jo 
pitkään tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi. Raadin 
mukaan hankkeen toteutus oli systemaattista, 
vakuuttavaa, monipuolista ja moniammatillista.  
 
Palkintojen jakoraateihin kuuluivat professorit Jaakko 
Tuomilehto Helsingin yliopistosta, professori Matti 
Uusitupa Kuopion yliopistosta, puheenjohtaja Eeva-
Liisa Urjanheimo Terveydenhoitajaliitosta, apulais-
ylilääkäri Ari Aimolahti Helsingin terveyskeskuksesta, 
puheenjohtaja Maria Aarne Diabeteshoitajat ry:stä ja 
toimittaja Kirsti Talsi sekä Dehkon pääsihteeri Leena 
Etu-Seppälä Suomen Diabetesliitosta.  
 
Dehko-palkintoja tavoitteli yhteensä 71 hanketta eri 
puolilta Suomea. Kaksi päivää kestäneet valtakunnal-
liset Dehko-päivät pidettiin Tampereella. 

1.1. Dehko-palkinto 2006: Saarijärven-
Karstulan seudun nettipäiväkirja 
TerveysPuntari 
 

 
TerveysPuntari on maksuton verkkopalvelu, jonka 
tarkoituksena on opastaa ja tukea ihmisiä huolehti-
maan omatoimisesti omasta terveydestään ja hyvin-
voinnistaan henkilökohtaisten nettipäiväkirjojen 
avulla. Päiväkirjoihin voi kirjata terveydentilaan, 
liikuntaan ja ravintoon liittyviä tietoja, jotka liittyvät 
erityisesti tyypin 2 diabeteksen ennalta ehkäisyyn ja 
hoitoon. Päiväkirjoihin tallennetut tiedot voi tulostaa 
raportiksi ja tietoja voi tarkastella myös graafisten 
kuvaajien avulla. Raportin voi tarvittaessa lähettää 
sähköpostilla omalle lääkärille tai hoitajalle kommen-
toitavaksi, mutta tätä ei ole suositeltu, koska toistai-
seksi sähköpostiyhteys ei ole salattu.  
 
Päiväkirjojen lisäksi sovellus tarjoaa yleistietoa tervey-
destä, ravinnosta ja liikunnasta helposti ymmärrettä-
vän tekstin ja sivuille valittujen terveysaiheisten link-
kien muodossa. Käyttäjien toivomus oli, että sivuilla 
olevien tietojen, neuvojen ja ohjeiden tulee olla 
mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia, joten 
käytettävissä olevasta tiedosta poimittiin mukaan 
vain kaikkein keskeisimpiä asioita. Käyttöohjeissa on 
korostettu, että TerveysPuntarin tyyppistä verkko-
palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin 
suorittamaa yksilöllistä tutkimusta eikä koulutetun 
ammattilaisen antamaa lääketieteellistä neuvontaa tai 
hoitoa, vaan käyttäjien tulee terveysongelmissaan 
kääntyä ensisijaisesti heitä hoitavan henkilöstön 
puoleen, koska yksilöllisiä eroja (esim. muut sai-
raudet) ei voi ottaa riittävästi huomioon kaikille 
suunnatuissa ohjeissa.  
 
Aloite TerveysPuntarin kehittämiseen tuli diabe-
teksen ennalta ehkäisystä ja hoidosta kiinnostuneilta 
kansalaisilta, joten TerveysPuntarin kehittämistyössä 
on aidosti toteutunut kansalaisten ja terveydenhuol-
lon ulkopuolisten toimijoiden aktiivisuus diabeteksen 
ehkäisyssä sekä omahoidon toteuttamisessa. 
 
Saarijärven kaupunki käynnisti TerveysPuntari –hank-
keen yhdessä Jyväskylän yliopiston Agora Centerin ja 
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n kans-
sa sekä järjesti hankkeelle rahoituksen Euroopan 
Unionin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen 
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TerveysPuntarin päiväkirjoihin voi kirjata seuraavia asioita:   

   

 

Veren rasva-arvot: veren 
kolesteroli-, HDL-, LDL- ja 
triglyseridiarvot 

 

Verensokeri: paasto-, 
aterian jälkeisten ja 
sokerihemoglobiini-
mittausten tulokset  

Verenpaine: systolinen ja 
diastolinen verenpaine 

 

Ravinto: tietoja 
ruokavaliosta (esim. 
aterioiden energiamäärät 
(kJ/kcal)  

Liikunta: liikuntasuorituksen 
kesto, laji, rasitustaso, 
ajankohta ja 
energiankulutus 
  

Paino: paino, painoindeksi 

 

Vyötärönympärys: 
vyötärönympärysmitta 
 

 

Astma: PEF-mittausten 
tulokset eri tilanteissa 
 

 

Oma päiväkirja: 
mahdollisuus kirjata minkä 
tahansa terveysmittauksen 
tuloksia 

 
 
rahoittaman projektin kautta. Sivujen sisällön suun-
nittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi joukko 
Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opiske-
lijoita ohjaajansa johdolla. Terveydenhuollon edus-
tajat (Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuol-
lon kuntayhtymän vastaanottohoitaja ja Dehko –
hankkeisiin osallistuneet lääkärit sekä hoitajat) tukivat 
kehittämistyötä osallistumalla asiantuntijajäseninä 
projektiryhmän kokouksiin sekä kommentoimalla 
sivujen sisältöä.  
 
TerveysPuntariin pääsee kirjautumaan Saarijärven-
Viitasaaren seudun seutuportaalin kautta osoitteessa 
www.viisaankivi.fi/asiointi. Palvelu vaatii rekisteröi-
tymisen seutuportaaliin, mutta sovellusta voi testata 
ilman henkilökohtaisia tunnuksiakin.  
 
TerveysPuntari on ollut kansalaisten käytössä marras-
kuusta 2005 lähtien. Vuoden 2006 loppuun men-
nessä TerveysPuntariin oli rekisteröitynyt noin 1 000 
käyttäjää, kävijöitä sivuilla oli ollut noin 10 000. 
Käyttäjiltä on tullut myönteistä palautetta, mikä 
viestii siitä, että palvelulle on ollut tilausta. Palaut-
teissa on kiitelty palvelun maksuttomuutta ja linkki-
kirjaston monipuolisuutta. TerveysPuntarin on koettu 
kannustavan ja motivoivan omissa elämäntapamuu-
toksissa ja sen on koettu olevan hyvä apu erityisesti 
laihduttajille. Kansalaiset ovat myös perustaneet 
omatoimisesti liikunta- ja laihdutusryhmiä, joiden 
jäsenet seuraavat edistymistään TerveysPuntarilla. 
TerveysPuntarin kehittämisehdotukset ovat koske-
neet lähinnä tietojen jatkojalostusta ja teknisiä 
ominaisuuksia.  
 
TerveysPuntari on osoittanut tarpeellisuutensa, joten 
palvelua aiotaan tarjota jatkossakin, vaikka tietojen ja 
linkkien päivittäminen on pienelle seutukunnalle ja 
terveyskeskukselle melko työläs tehtävä. Olisi toivot-
tavaa, että entistä enemmän myös valtakunnallisesti 
kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin sivustoja, joista kansa-
laiset löytäisivät helposti ymmärrettävässä muodossa 
tutkittua tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

seksi. Joitakin tällaisia on jo olemassakin, mutta suu-
rin osa palveluja tarjoavista sivustoista on kaupallisia 
tai ainakin jonkin yrityksen ylläpitämiä. Paikallisten 
toimijoiden on hankalaa jatkuvasti seurata sivuilla 
olevia tietoja ja varmistua niiden luotettavuudesta.  
 
TerveysPuntaria kehitettäessä tuli kuitenkin ilmi, että 
valtakunnalliset tietopankit eivät yksin riitä. Tieto ei 
saavuta tavallisia käyttäjiä ellei sitä ole saatavissa 
läheltä, joten terveyden edistämiseen liittyviä 
internetpalveluja pitäisi löytää helposti useista eri 
paikoista. Tieto pitäisi myös kokea ”omaksi”, jotta se 
muuttuisi arjen teoiksi. Tämän vuoksi terveyden 
ylläpitämiseen sekä sairauksien ennalta ehkäise-
miseen ja omahoitoon liittyvien tietojen ottaminen 
osaksi seutuportaalia ja paikallista viestintää on 
erittäin tärkeää. TerveysPuntari löytyy pohjoisen 
Keski-Suomen kuntien seutuportaalista kohdasta 
”Asiointi” – sähköisten lomakkeiden, tapahtumien ja 
markkinapaikan kanssa samasta valikosta. Luultavasti 
se tavoittaa siellä monipuolisemman kohderyhmän 
kuin vaikkapa terveyskeskuksen kotisivuilla.  
 
Vähäisillä paikallisilla resursseilla on jouduttu tinki-
mään tietojen täydellisyydestä ja laajuudesta, vaikka 
tekijät olisivat kuinka innostuneita ja osaavia. 
Kehitettävää on edelleen.  
 
TerveysPuntarin kehitystyöhön osallistuneet henkilöt:  
Jyväskylän yliopisto, Agora Center: professori Pekka 
Neittaanmäki; Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan 
laitos: Tietotekniiikan opiskelijat Timo Joensuu, Juha 
Lamminen, Marko Myllyaho (graafikko), Risto 
Peränen, Jani Sillanpää, Olli Tietäväinen (esiselvitys), 
Anu Valkonen (esiselvitys, Oraakkeli-projektin 
asiantuntija)  
Ohjaajat: Pasi Manninen, tekninen ohjaaja; Jukka-
Pekka Santanen, vastaava ohjaaja  
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: 
projektipäällikkö Tuula Hakkarainen, 
seutukoordinaattorit Satu Pölkki ja Mervi Tall 
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Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon 
kuntayhtymä: johtava ylilääkäri Matti Honkimäki, 
ylihoitaja Päivi Koikkalainen, järjestelmäasiantuntija 
Marja Laitinen, lääkäri Elisa Ventilä sekä joukko 
Vastaanottohoitaja- ja Dehko-hankkeisiin osallistu-
neita lääkäreitä ja hoitajia 
Saarijärven kaupunki: talousjohtaja Eeva Kuusela  
 
Yhteyshenkilöt: 
 

 

Lisätietoja TerveysPuntarista 
ja rekisteröinnistä saa osoitteesta: 
Projektipäällikkö Tuula Hakkarainen  
E-porttiprojektit  
PL 13, 43101 SAARIJÄRVI  
sähköposti: 
tuula.hakkarainen@saarijarvi.fi, 
puhelin: 044 459 8615 

  

 

 
Esittelyn laatijan yhteystiedot:  
va ylihoitaja Päivi Koikkalainen 
Saarijärven – Karstulan seudun th ky 
Sairaalantie 2, 43100 SAARIJÄRVI  
sähköposti: 
paivi.koikkalainen@skthky.fi,  
puhelin: 044 459 8946 

 
 
1.2. Jaettu Dehkon 2D –palkinto:  
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Tampereen 
Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan 
työterveyspalvelussa 
 
Työryhmä: Työterveyslääkäri Katri Tamminen, 
työterveyslääkäri Pekka Haarala, yksikön johtaja 
Jaana Peltokoski ja työterveys- ja diabetesvastuu-
hoitaja Kirsti Jussila  
 
Koskiklinikan työterveyspalvelu lähti mukaan valta-
kunnalliseen Dehkon D2 -hankkeeseen syksyllä 
2004. Projektiryhmä päätyi seuraavanlaiseen toteu-
tustapaan: kaikissa työterveyshuollossa tehtävissä 
terveystarkastuksissa selvitetään myös tyypin 2 
diabeteksen riski tehostetusti. Tällä tarkoitetaan 
terveystarkastettavien riskipisteiden laskemista ja 
terveyshistorian taustojen selvittämistä (raskausajan 
dm, tai valtimotapahtumat). 
 
Tiedonkeruun ajan henkilöt, joilla on korkea riski, eli 
15 pistettä tai enemmän, ohjataan diabeteshoidosta 
vastaavalle hoitajalle tarkempaan ja yksilökohtaisem-
paan ohjaukseen ja motivointiin. 
 
Vuoden 2006 alusta kaikki työterveyshoitajat ovat 
jatkaneet koulutuksen ja materiaalin saatuaan vastaa-
vaa toimintaa omassa työssään. Ohjaus tapahtuu 

työterveyshuollossa yrityksen työterveyshuoltosopi-
muksen antamissa raameissa. Tarvittaessa henkilö 
voidaan ohjata muihin jo olemassa oleviin ohjaus-
järjestelmiin, esim. terveyskeskuksen ryhmiin, alueen 
kotitalousneuvonta-asemille tai Marttajärjestön tai 
liikuntatoimen piiriin. 
 
Ohjaus tapahtuu joko yksilöohjauksena tai ryhmäoh-
jauksena, joista esimerkkeinä ovat painonhallinta-
ryhmä ja lääkärin vetämä MBO / T2D –ryhmämuo-
toinen ongelmakeskeisen oppimisen periaatetta nou-
dattava ryhmätapahtuma yrityksessä. Suurimmissa 
yrityksissä koko henkilöstön riski on kartoitettu riski-
lomakkeen avulla. 
 
Työterveyshuollon ensimmäisenä etuna on, että suu-
rimmassa osassa yrityksiä tehdään jatkuvaa tervey-
denseurantaa 3–5 vuoden välein, jolloin myös 
diabetesriskin seuranta on taattu. Toisena etuna on, 
että työterveyshuolto tavoittaa aikuisia perheellisiä 
henkilöitä, jolloin tieto ja tavat siirtyvät myös perhei-
siin ja lähisukuun. Kolmantena etuna on työterveys-
henkilöstön hyväksytty rooli tiedon jakajana jo perin-
teisesti. Neljäntenä eikä vähäisimpänä on kustannus-
tehokkuuden huomioiminen työterveyshuollossa. 
 
Koskiklinikan työterveyshoitajat tekevät noin 3 200 
terveystarkastusta vuosittain. Asiakkaiden riskipisteet 
lasketaan terveystarkastuksessa sekä tehdään hyvä 
taustaselvitys (aikaisemmat sairaudet, lääkitykset, 
sukutausta, raskauden aikaiset häiriöt, valtimo-
tapahtumat yms.). Terveystarkastuksen työnäkö-
kulma on tärkeä, unohtamatta kuitenkaan kansan-
terveydellistä näkökulmaa. Yrityksen työterveys-
huoltosopimuksen sisältö määrittelee tarvittaessa 
jatkohoidon. Tarvittaessa asiakas ohjataan kunnal-
lisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. 
   
Koskiklinikan tehostettu terveysneuvonta tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa 

• Kesto 6–12 kk 
• Käyntikertoja työterveyshoitajalla noin 9 
• Käynnin kesto 60–90 min 
• Käyntien ajankohdat/aikavälit riippuvaisia 

tutkimustuloksista 
• Neuvonta ja ohjaus voi tapahtua myös 

ryhmätoimintona 
 
Käyntien sisältö: 
1. Mitä tyypin 2 diabetes on  
Asiakkaalle kerrotaan, mitä sokeri-, rasva-aineen-
vaihdunnan häiriöillä tarkoitetaan. Tarvittaessa 
asiakkaalle näytetään kuvasarjana, mitä kehossa 
tapahtuu. 
 

Tutkimukset:  
• RR+pulssi 
• Paino/pituus BMI, vyötärönympärys 
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• fB-gluk, 2 h sokerirasitus jos paastoarvo 
ei >7, Lipidit, GT ja / tai ALAT, TSH, 
Krea, u-alb, PVK ja EKG 

Lisäksi:  
• Ruoka- ja liikuntapäiväkirjan pito 

(mieliala) 
• Mietitään omat tavoitteet  

 
2. Noin 3–4 viikon kuluttua 
Keskustelu ruoka/liikuntapäiväkirjasta, mahdolliset 
kysymykset, elämäntapamuutokset (PPP).  
 
Neuvonta- ja muutossuunnitelmasta sopiminen 
asiakkaan kanssa. 

Tutkimukset:  
• RR/pulssi, paino, vyötärönympärys ja 

verensokeri vastaanottotilanteessa 
tarvittaessa  

 
Tarkemmin ravinnosta:  
• Maitovalmisteet, liha/kala, leikkeleet, juusto, 

öljy, margariini, voi, viljavalmisteet, 
hedelmät ja marjat, kasvikset, juomat, 
sokerit, makeiset, suola 

• Alkoholi 
• Hiilihydraatit, rasvat, proteiinit 
• Ateriarytmi 
 

3. Seuranta, motivointi ja tutkimukset samat kuin 
2. käynnillä 
 

Liikunta:  
• Lajimahdollisuudet ja kiinnostuksen kohteet 
• Hitaasti alkuun, eli jos ei ole liikkunut 

yhtään niin aluksi yksi liikuntakerta/vko. 
Määrää lisätään hyödyntäen työ- ja 
asiointimatkoja 

• Tavoite 3–4 x vko, joista yksi lihaskuntoa 
nostava 

• Liikunnan vaikuttavuus, millainen liikunta 
vaikuttaa mm. insuliiniherkkyyteen. 

 
4. Tupakka ja alkoholi tarkemmin  

• Tarvittaessa tukitoimet / lääkitys, tukitoimina 
esim. tupakanvieroitusryhmät  

• Alkoholi: Audit-lomake ja Mini-interventio. 
Kerrotaan, että kaikki muuttuu sokeriksi, 
myös alkoholi elimistössä 

• Lisäksi tieto kaikille, mutta erityisesti, jos on 
jo luokiteltu diabetesdiagnoosi 

 
5. Omaseuranta, verensokerimittarin käytön 
opetus ja tulosten tulkinta 
 
6. Ihon-, jalkojen- ja hampaidenhoito sekä 
seksuaaliterveys 
 
7. Sosiaaliturva ja Diabetesliitto 

8. Lääkitys: Tabletti- ja yhdistelmähoito sekä 
insuliinihoito 
 
9. Erityistilanteet: esim. sairastaminen ja 
matkustaminen 
      
10. Työterveyslääkärin vuositarkastus     
Asiakas käy laboratoriokokeissa ennen vuosi-
tarkastusta. 
 
Esimerkki ohjauksesta: 
Rouva 57 v. 
 
Tausta: naimisissa, aikuinen lapsi, lapsenlapsia. 
Huolehtii omista toisella paikkakunnalla asuvista 
vanhemmistaan 
Suvussa tyypin 2 diabetesta, äidillä ja äidinäidillä. 
Työ: toimistotyötä, väsynyt. 
Paino 68 kg, pituus 158, vyötärö 80, BMI 27.2. 
Liikuntaa ei ole vanhempien hoidolta ehtinyt 
harrastamaan. Ruokailut epäsäännöllisiä. 
 
5.11.04 lääkärikäynnin yhteydessä todetaan 
kohonnut verenpaine, diabetesriskikartoitus (16 
pistettä) ja lähete sokerirasitukseen ja kolesteroli-
arvoihin. 
 
19.1.05 fB-gluk 5.9 ja (0-2 h) 14.3, kolesteroliarvot 
kohonneet. 
 
21.1.05 Lääkäriarvio: verenpainelääkitys ja ohjaus 
elintapamuutoksia varten työterveyshoitajalle. 
 
25.1.05 Työterveyshoitajalta elintapaohjausta: 
ruokarytmi, rasva laatu/määrä, kuidunsaanti, 
painotavoitteen asettaminen, liikuntaohjaus sekä 
ohjaus ajankäytöstä (vanhempien hoitoon apua). 
Motivointi ja seurantakäyntejä kolme kertaa. 
 
28.4.05: fB-gluk 4.9 ja (0–2 h) 9.1 Kolesteroliarvot 
edelleen hieman koholla. Lipidi-lääkitys. 
1 x seuranta: motivointi. 
 
6/05 Lääkitykset lopetettu. 
 
29.8.05 Verenpaineet normaalit, kolesteroliarvot 
erinomaiset, elintavat omaksuttu. 
 
15.9.05 BMI 24.2, paino 60.3 kg, liikunta aktiivista, 
kokee vointinsa erinomaiseksi. 
Seuranta jatkuu normaalina työterveyshuolto-
toimintana. 
 
Yhteyshenkilö: 
Työterveys- ja diabetesvastuuhoitaja Kirsti Jussila, 
Tampereen Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan 
työterveyspalvelu 
puh. (03) 250 6403, kirsti.jussila@koskiklinikka.fi  
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1.3. Jaettu Dehkon 2D –palkinto: 
Kauhavan seudun kansanterveystyön 
kuntayhtymän Dehkon 2D -hanke 
 
Organisointi 
Hankkeen käynnistyessä terveyskeskuksen johto-
ryhmä nimesi vuoden 2004 alussa Dehko-ryhmän 
koordinoimaan hankkeen toteutusta Kauhavan 
seudun terveyskeskuksessa. Ryhmän tehtävänä on 
vastata hankkeen tuomiin haasteisiin niin yksilö- kuin 
väestötasolla: 
-  luoda puitteet toiminnalle yhteistyössä koko 
henkilökunnan kanssa, 

-  seurata hankkeen etenemistä ja arvioida 
tuloksia, 

-  kehittää yhteistyötä oman henkilökunnan ja eri 
työyksiköiden kesken diabetespotilaiden ja 
diabeteksen ehkäisyn saumattoman hoitoketjun 
turvaamiseksi, 

-  kehittää yhteistyötä terveyskeskuksen ja muiden 
toimijoiden kesken, 

- motivoida interventioryhmäksi valittua omaa 
henkilökuntaa ja liittää toimenpiteet osaksi 
muuta TYKY-toimintaa 

 
Ryhmän jäseninä ovat hoitotyön johtaja, diabetes-
hoitaja, lääkäri, psykologi, terveydenhoidon osaston-
hoitaja, ravitsemistyönjohtaja, työterveyshoitaja, 
työfysioterapeutti, sairaalaosaston sairaanhoitaja, 
diabetes-/työterveyshoitaja ja fysioterapeutti. (Kts. 
kuva alla) 
 
Toteutus 
Hanketta lähdettiin toteuttamaan Dehkon 2D –
hankkeen strategioiden ja paikallisten osatavoitteiden 
kautta. Hankesuunnitelmaa on toteutettu laaja-
alaisesti, moniammatillisesti ja sidosryhmien kanssa 
yhteistyössä. Ryhmän järjestäytymiskokouksessa 
29.1.2004 valittiin ryhmän puheenjohtajaksi hoito-
työn johtaja Marja-Liisa Somppi ja sihteeriksi 
diabeteshoitaja Marketta Sironen. Kokouksessa 
selvitettiin Dehko-hankkeen tavoite, päämäärä ja 
 

 

 
 

Eturivissä vas. hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, fysioterapeutti Susanna Saarimaa, työterveyshoitaja Ritva 
Alanen, ravitsemistyönjohtaja Annukka Ketola ja diabeteshoitaja, Dehko-ryhmän sihteeri ja yhdyshenkilö Marketta 
Sironen. Takarivissä vas. työfysioterapeutti Paulina Sigg, psykologi Marketta Kokkinen-Jussila, työterveys-
/diabeteshoitaja Agnes Luoma, terveydenhoidon osastonhoitaja Vuokko Sulkakoski, lääkäri ja yhdyshenkilö Hanna 
Malmi. Kuvasta puuttuu ryhmään kuuluva sairaanhoitaja Tanja Järvinen. 
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strategiat: korkean riskin strategia, väestöstrategia, 
varhaisen hoidon ja diagnoosin strategia. Ryhmä 
päätti kokoontua noin kerran kuukaudessa ja tehdä 
muistiot kokouksista. 
 
Hoitoketju 
Aluksi kartoitettiin silloinen nykytila ja päätettiin 
täydentää olemassa olevaa hoitoketjukuvausta. 
Vuoden 2005 alussa valmistui uudistettu hoito-
ketjukuvaus diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta koko 
kuntayhtymän alueella. Dehkon 2D-hankkeen 
rahoittamalla tuella voitiin toteuttaa käytännön työ. 
Hoitopolut-kirjasen valmistumisen jälkeen on mm. 
aikuis- ja äitiysneuvolan sekä poliklinikan hoitoketju-
kuvausta tarkistettu ja täsmennetty.  
 
Liikuntapolut 
Liikunnan palveluketjua lähdettiin kartoittamaan 
tammikuussa 2004 kutsumalla liikuntapalveluja 
tuottavat tahot palaveriin. Yhteistyössä ovat olleet 
mukana terveyskeskuksen työfysioterapeutti, Dehko-
ryhmän jäseniä, Kortesjärven ja Kauhavan vapaa-
aikasihteerit, yksityiset fysikaaliset laitokset, kansalais-
opistojen rehtorit, urheilu- ja voimisteluseurat ja 
diabeteskerhojen edustajat. 
 
Kartoituksessa tehtiin kysely 34 liikuntapalvelun 
tuottajalle. Tuloksena saatiin kattava aineisto, jonka 
pohjalta on laadittu liikuntakalenterit sekä paperi- 
että internetversiona. Myös liikuntapalveluketjun ja 
ohjauksen prosessikuvaus on tehty, ja ne löytyvät 
Hoitopolut-kirjasesta. 
 
Selkeät puutteet ja tarpeet saatiin pian selville. 
Huomattiin, että liikunnanohjaajien tarve on suuri, 
ryhmien vetäjiä ei ole ja varsinaisten erityisryhmien 
vetäjistä on pulaa. Ongelmana tuntuu olevan palkka, 
jota seurat eivät pysty maksamaan. 
 
Hyvänä on koettu yhteisten palaverien pitäminen. 
Monen toimijan mahdollisuudet toimia tyypin 2 
diabeteksen ehkäisemiseksi ovat hahmottuneet 
paremmin. Samalla on voitu informoida ”maallik-
koja” diabeteksesta tautina ja keinoista estää taudin 
puhkeaminen.  
 
Fysioterapeutit, lääkärit, terveydenhoitajat, diabetes-
hoitajat ja yksityispuolen fysioterapeutit käyttävät 
liikuntakalenteria ohjauksessaan. Käytännön toimina 
on lisätty ns. matalan kynnyksen ryhmiä, yksilöllistä 
liikunta- ja painonhallintaohjausta sekä liikunta- ja 
painonhallintaryhmiä. Henkilöille, jotka eivät halua 
osallistua ryhmiin, on järjestetty tietoiskuja. 
 
Ohjauksessa on käytetty UKK-instituutin suosittele-
maa liikuntapiirakkaa, lainattu askelmittareita, jaettu 
kuntokortteja ja annettu terveysliikunnan oppaita 
asiakkaille. Myös henkilökohtaisia liikuntasuunni-

telmia on tehty. Liikuntatempauksia on järjestetty 
yhdessä liikuntatoimen kanssa. Oman henkilökun-
nan interventioryhmälle on järjestetty kävelytestejä 
sekä vapaa kuntosalin ja uimahallin käyttö. 
 
Ravintopolut 
Hoitopolut-kirjaseen kerättiin tiedot joukkoruokai-
lua järjestäviltä tahoilta, muun muassa terveyskeskuk-
sesta, kouluista, työmaaruokaloista, vanhainkodeista, 
maa- ja kotitalousnaisilta, päiväkodeista sekä Kau-
havan ja Kortesjärven perhepäivähoitajilta. Selvitet-
tiin, kuinka suurelle joukolle ruuat valmistetaan päi-
vittäin, myös erityisruokavalioiden osalta. Henkilö-
kunta on ammattitaitoista ja säännöllisesti lisäkoulu-
tuksissa mukana. Jatkossa yhteistyötä vielä tiiviste-
tään. 
 
Maa- ja kotitalousnaiset vastaavat juhlatilaisuuksien 
ruoanvalmistuksesta. Joukko koostuu ruoanlaitosta 
kiinnostuneista ja sitä harrastuksena pitävistä ihmi-
sistä. Terveyskeskuksessa on henkilökuntaa kannus-
tettu lounasruokailuun. Tarjolla on normaalin lou-
naan tilalla valittavissa joko salaattivaihtoehto tai 
”puolikevyt” vaihtoehto. 
 
Tarjottavaan ruokaan tehtiin seuraavia muutoksia: 
Juustossa rasvaa 5–17 prosenttia, leikkeleissä rasvaa 
alle 5 prosenttia. Jälkiruoissa käytetään enintään 20-
prosenttisia kasvirasvakermoja, 9-prosenttista vanilja-
kastiketta, vähärasvaista ruokajogurttia ja rasvatonta 
jogurttia sekä säästeliäästi sokeria. Pääruoissa käyte-
tään vain alle 15 prosentin ruokakermoja ja pehmei-
tä rasvoja ruoanvalmistukseen. Lisäksi käytetään run-
saasti kasviksia tuoreena ja kypsennettynä sekä mar-
joja ja hedelmiä. Suolana käytetään säästeliäästi Pan-
suolaa. 
 
Paikkakunnan ruokakauppojen kanssa on kehitelty 
yhteistyössä teemapäiviä, joiden aiheina ovat ostos-
käyttäytyminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä arki-
päivän valinnat. Suunnitteilla on muun muassa terve-
yskeskuksen keittiöhenkilökunnan järjestämä keitto-
kurssi sekä ostoskäyttäytymisopetusta yksin asuville 
miehille ja ”uusavuttomille”. 
 
Tietopolut 
Henkilökunnalle järjestetään diabeteskoulutusta 
säännöllisesti kerran kuukaudessa. Luennoitsijoina on 
käytetty oman talon henkilökuntaa. Lääkärit luen-
noivat vuorollaan muun muassa ihomuutoksista, 
munuaisista, lääkityksestä, infektioista, kolesterolista, 
silmistä, hampaista jne. Lisäksi on diabeteshoitajien, 
fysioterapeuttien ja työterveyshoitajien luentoja 
käytännön asioista. Luentosarja on alkanut syys-
kuussa 2005 ja jatkuu noin kahden vuoden ajan. 
 
Myös ulkopuolisia luennoitsijoita on käytetty. 
Psykologi on luennoinut muutoksen edellytyksistä, 



 10 

kiireen hallinnasta; liikuntakouluttajan aiheina olivat 
liikunta elämäntavaksi ja askelmittarin käyttö 
motivointivälineenä. Myös ravitsemusterapeutin 
luentoja on ollut. 
 
Tiedotuspolut 
Paikallislehtien, Kauhava -lehden ja Järviseudun 
Sanomien, kanssa on ollut säännöllistä, toimivaa 
yhteistyötä. Juttuja ja tietoiskuja on julkaistu noin 
kerran kuukaudessa mm. otsikoilla: 
”Mikä DEHKO?” 
”Dehko koettaa jarruttaa diabeteksen leviämistä” 
”Diabetes lisääntyy vauhdilla” 
”Pillerin sijasta liikuntaa” 
”Verensokerin mittausta juhlan kunniaksi” 
”Oletko tarkistanut riskipisteesi?” 
”Oikeat ruokailutottumukset auttavat painon-
hallinnassa” 
”Ruuan laadulla on väliä” 
”Järviseudulla käydään taisteluun tyypin 2 diabetesta 
vastaan” 
”Tiedot liikuntapaikoista ja palveluista kalenteriksi” 
”Jalat pois piilosta” 
”Nyt tarvitaan mittanauhaa” 
”Verensokerin omaseurannalla ansaitaan lisää elin-
aikaa” 
”Terveyskeskus mukana maailman diabetespäivässä” 
”Järviseudulla kampanjoidaan liikunnan merkeissä” 
”Kuntoneuvola auttaa liikkumisen alkuun” 
”Kauhavan kantilta” 
”Terveyskeskuksen diabetestyölle valtakunnallinen 
palkinto”. 
 
Terveyskeskus osallistui Etelä-Pohjanmaan terveys-
messuille keväällä 2005 Härmänmaan seutukunnan 
yhteisellä osastolla. Molemmissa paikallislehdissä oli 
tietoisku diabeteksen ehkäisystä, ja 200 lehteä oli 
jaettavana messutapahtumassa. 
 
Kommunikointi, tiedon ja materiaalin jakaminen ja 
yleisön kysymyksiin vastaaminen vakuuttivat, että 
asia on tärkeä ja tarpeellinen. Maailman diabetes-
päivinä on järjestetty infopisteet vastaanottotilojen 
läheisyyteen kyseisen vuoden aiheesta. Terveyskes-
kuksiin on järjestetty mittauspisteitä, joissa jokainen 
voi itse mitata vyötärönympäryksensä valmiilla 
”ihannemittanaruilla”, joissa solmujen väliin on 
laitettu ”hoito-ohje”: ”HYVIN MENÖÖ”, ”TARTTIS 
TEHERÄ JOTAIN” ja ”VAARAVYÖHYKE”. 
 
Riskikartoituksia on tehty kaikissa mahdollisissa yhte-
yksissä. Riskitestilomakkeita on jaettu yleisötilaisuuk-
sissa ja täytetty vastaanotoilla. Yleisötilaisuuksiin on 
pyydetty luennoimaan diabeteksesta ja sen ehkäisys-
tä. Luentoja ovat pitäneet lääkärit, diabeteshoitajat, 
terveydenhoitajat ja fysioterapeutti. Kohderyhmänä 
ovat olleet maa- ja kotitalousnaiset, rotaryt, sydänyh-
distys, kristilliset eläkeläiset, vanhustenkotiyhdistys 

(talotoimikunta), diabeteskerho, psykiatrinen päivä-
toimintakeskus, kansalliset seniorit, kehitysvammais-
ten hoitokoti, koulut, lasten vanhemmat jne. Osallis-
tujia on ollut yhteensä noin 400–500. 
 
Valtakunnallinen näkyvyys 
Dehko-ryhmä osallistui 7.–8.2.2006 Dehko-päiville 
Tampereella. Paikalla oli 9 Dehko-ryhmäläistä vas-
taanottamassa valtakunnallista D2D-palkintoa. 
Palkintoraati arvioi hanke-esittelymme ja palkitsi 
Kauhavan seudun terveyskeskuksen ja Tampereen 
Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan työterveyspalvelun 
D2D-toiminnan 3 000 euron palkinnolla. 
 
Perustelut olivat: 
-  on Dehkon 2D -hankkeen alusta lähtien sitoutunut 
olemaan mukana hankkeessa  

-  terveyskeskuksessa on johtoryhmän nimeämä 
Dehko-ryhmä koordinoimassa hankkeen toteu-
tusta  

-  ryhmälle määritelty tehtävät ja toiminnalle asetettu 
tavoitteet 

-  terveyskeskuksen johto on sitoutunut hankkeeseen  
-  talousarviossa on varattu rahaa D2D -hankkeeseen 
-  D2D-strategioita ja -tavoitteita on toteutettu syste-
maattisesti 

-  on mukana tiedonkeruussa, joka etenee aikataulun 
mukaisesti 

-  on tehty kehittämistyötä (mm. hoitopolut) 
-  monipuolista terveysneuvontaa, jossa ovat mukana 
eri osa-alueet (liikunta, ravitsemus) 

-  moniammatillista toimivaa yhteistyötä 
-  perusterveydenhuollon kokonaisuus hallinnassa  
-  vakuuttava. 
 
Tapahtumaan Dehko-ryhmä teki myös posterin, joka 
kuvaa toiminnan osa-alueita ja siihen liittyvää toimin-
nallista organisaatiota. Sisältönä: Dehko-ryhmä 
toimijana ja henkilökunta interventioryhmänä. 
Ryhmä kutsuttiin Diabeteshoitajien koulutuspäiville 
6.–7.4.2006 Kajaaniin esittelemään posteria. Lisäksi 
Tampereen kansainvälisessä International Reporting 
Days -koulutuksessa lääkäri Hanna Malmi esitteli 
5.6.2006 kansainvälisille osallistujille paikallista 
diabeteksen ehkäisyprojektiamme. 
 
Yhteistyö 
Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, alue-
koordinaattorin ja muun vastuuryhmän kanssa on 
toiminut moitteettomasti. Vastuuryhmän jäsenet ovat 
osallistuneet joihinkin Dehko-ryhmämme kokouk-
siin, joissa on keskusteltu hankkeeseen liittyvistä 
asioista. Dehko-ryhmämme on vastavuoroisesti 
vieraillut vastuuryhmän kokouksessa. Seutukuntien 
muiden terveyskeskusten kanssa yhteistyötä on ollut 
muun muassa terveysmessujen järjestelyssä. Yhteyttä 
on pidetty pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse.  
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Johdon sitoutuminen 
Hoitotyön johtajan mukanaolo Dehko-ryhmässä 
mahdollistaa joustavan tiedonkulun muille johto-
ryhmän jäsenille ja yhtymähallitukselle. Ryhmän 
kokousten muistiot ovat kaikkien käytettävissä. 
Dehkon 2D –hanke ja Hoitopolut-kirjanen on esi-
telty yksityiskohtaisesti yhtymähallituksen jäsenille. 
 
Budjetti 
Talousarviossa vuosina 2005 ja 2006 oli varattu      
30 000 euroa Dehkon 2D –hankkeeseen. Määrä-
rahan turvin diabeteshoitaja ja terveydenhoitaja 
voitiin irrottaa muista töistä diabetestyöhön palk-
kaamalla sijainen. Diabeteshoitaja on toiminut 
Kauhavalla vuodesta 2005 kokopäiväisesti diabetes-
työssä, ennen Dehko-projektia 1½ –2 päivänä vii-
kossa. Kortesjärvellä työterveyshoitaja/diabeteshoitaja 
jakaa työaikansa sekä diabeteksen että työterveys-
huollon kesken. 
 
Tiedonkeruu 
Dehkon 2D –hankkeen tutkimuspotilaiden (n. 100) 
tiedonkeruu-, elintapa-, lääkäri-, ja interventio-
lomakkeet on täytetty ja palautettu ohjeen ja aika-
taulun mukaan. 
 
Seuranta ja arviointi 
Terveyskeskuksen henkilökunta on interventio-
ryhmänä osana Dehko-projektiamme. Henkilö-
kunnan riskipisteet on kartoitettu työterveyshuol-
lossa joko työterveystarkastusten yhteydessä tai 
erillisellä käynnillä. 
 
Työntekijät ohjattiin ensin paastoverensokerin ja 
veren rasva-arvojen mittaukseen. Sen jälkeen 
työterveyshoitajien vastaanotolla mitattiin verenpaine 
ja vyötärönympärys sekä laskettiin painoindeksi, 
mikäli se oli jäänyt riskilomakkeeseen tekemättä. 
Vastaanotolla keskusteltiin ravintoon, liikuntaan ja 
terveyteen vaikuttavista asioista. 
 
Mikäli riskipisteitä oli 15 tai enemmän, asiakkaalle 
annettiin tiedonkeruulomake. Lisäksi ohjelmoitiin 
sokerirasitus ja annettiin aika seuraavalle käynnille 
työterveyshoitajalle ja lääkärille. Osa yli 15 pistettä 
saaneista ohjattiin terveyskeskuksen painonhallinta-
ryhmään. 
 
Riskitestilomakkeita jaettiin yhteensä 176 henkilölle 
(vakinaiset ja sijaiset), joista miehiä oli 16 ja naisia 
160. Keski-ikä oli 46,6 vuotta. Vastaanotolla kävi 139 
henkilöä, ja neljä henkilöä palautti vain lomakkeen 
(yhteensä 143). Lomaketta ei palauttanut tai vastaan-

otolle ei tullut 33 henkilöä johtuen muun muassa 
äitiyslomista, vuosilomista ja vuorotteluvapaista. 
 
Henkilökunnan osalta riskipisteiden jakauma oli 
laaja, 0–6 pistettä 49:llä, 7–14 pistettä 79 henkilöllä. 
Riskipisteitä 15 tai enemmän oli 15 henkilöllä, joista 
12 on käynyt sokerirasituksessa. Kaikki sokerirasituk-
set on tehty naisille. 
 
Kaikkiaan väestölle tehtiin sokerirasituksia 175 vuon-
na 2004, 250 vuonna 2005 ja 269 vuonna 2006 
(Kauhava ja Kortesjärvi). Vuonna 2006 diabetes löy-
tyi 18:lta, IFG 48:ltä ja IGT 68:lta potilaalta. Dehko-
projektin tutkimuspotilaiden käyntejä diabeteshoita-
jilla, työterveyshuollossa ja lääkäreillä on ollut vuosi-
na 2004–2006 runsaat tuhat. 
 
Kaikille muille henkilöille, joilla on todettu kohonnut 
sairastumisriski, on järjestetty henkilökohtainen neu-
vonta. Asiakkaan tilanne on kartoitettu (paino, pi-
tuus, vyötärönympärys, muut sairaudet), ja asiakasta 
on motivoitu tarvittaviin muutoksiin antamalla suul-
lista ohjausta ja kirjallista materiaalia tyypin 2 diabe-
teksesta ja sen ehkäisystä. 
  
Tavoitteena on edelleen kehittää paikallisesti sopivia 
käytäntöjä diabeteksen ehkäisyn, hoidon ja seuran-
nan varmistamiseksi sekä mittareita vaikuttavuuden 
seurantaan. 
 
Moniammatillisen yhteistyön tiivistyminen ja yhteisen 
kielen löytyminen ovat näkyviä jo nyt. 
 
Soudamme samaa venettä samaan suuntaan, ulappa 
on haastava ja laaja kuin lakeus. 
 
Vuoden 2007 alusta Kauhavan seudun kansanter-
veystyön kuntayhtymä siirtyi osaksi Kuntayhtymä 
Kaksineuvoista, johon kuuluvat Alahärmä, Evijärvi, 
Kauhava, Kortesjärvi ja Lappajärvi, yhteensä 21 500 
asukasta. D2D-hanketta jatketaan yhdistetyin voimin 
ja kaikilta terveysasemilta on edustaja myös Dehko-
ryhmässä. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi,  
marja-liisa.somppi@tkkaksineuvoinen.fi 
 
Diabeteshoitaja Marketta Sironen, 
marketta.sironen@tkkaksineuvoinen.fi 
 
entinen Kauhavan seudun kansanterveystyön 
kuntayhtymä, nykyinen Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen

 
 
 
 



 12 

2. DEHKO-HANKKEET AIHEPIIREITTÄIN 
 
2.1. Toiminnan organisointi 

 
Tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen ja sen ehkäisyyn 
ja hoidon tehostamiseen tähtäävä D2D-hanke ovat 
asettaneet haasteita terveyskeskuksille. Seulonta 
suuressa diabetesriskissä olevien ja tietämättään 
diabetesta sairastavien löytämiseksi on tehostunut. 
Jotta terveyskeskus voisi hyvin suoriutua seulonnasta, 
riskipotilaiden seurannasta sekä entisten ja uusien 
diabeetikoiden hoidosta, tarvitaan lisäresursseja tai 
ainakin resurssien uudelleen kohdentamista. Tarvitta-
vien resurssien arvioimiseksi pitää terveyskeskuksen 
johdolla olla käsitys siitä, kuinka paljon diabeetikoita 
tai potentiaalisia diabeetikoita tällä hetkellä ja 
lähivuosina on. 
 
Suunnittelussa tarvittavien tietojen tulisi syntyä 
vaivattomasti normaalin työn ohessa, mikä asettaa 
tiettyjä vaatimuksia potilastietojärjestelmälle. Käytös-
sämme olevassa Mediatri-potilastietojärjestelmässä 
on otsikoihin perustuva struktuuri, joka mahdollistaa 
halutun tiedon keräämisen tilastollista tarkastelua 
varten. Diabeteksen hoitoon liittyvien resurssien 
suunnittelemista varten luotiin Mediatriin uusi otsik-
ko DM-luokitus, jonka avulla määritellään jokaiselle 
riskiseulontaan osallistuvalle potilaalle riskipisteiden 
perusteella hänen sairastumisriskinsä. Lisäksi potilaat 
luokitellaan sokeriaineenvaihdunnan tilan perus-
teella omiin ryhmiinsä. Jo diabetekseen sairastuneet 
luokitellaan DM-luokituksella eri ryhmiin hoitomuo-
don perusteella. DM-luokitukseen otetaan kantaa 
jokaisella vastaanottokäynnillä, jolla diabetesriski 
määritetään tai diabeteksen seurantakäynneillä. 
Koska henkilökunta on järjestelmää käyttäessään 
tottunut ilmaisemaan potilaskertomukseen kirjattavat 
tiedot otsikoihin perustuen, ei tämän diabetekseen 
liittyvän lisätiedon kirjaaminen vastaavalla tavalla ole 
ollut ongelmallista. 
 
DM-luokitusotsikon käyttö aloitettiin helmikuussa 
2004. DM-luokitus oli 17.1.2007 mennessä määri-
tetty 3 080 potilaalta. Kertynyt DM-luokitustieto on 
raportoitu muutaman kuukauden välein. Henkilö-
kunta on kokenut raportoinnin myönteisenä työnsä 
näkyväksi tekemisenä, ja terveyskeskuksen johto on 
hyödyntänyt raportointia resurssien suunnittelussa ja 
ongelman laajuuden esille tuomisessa poliittisille 
päättäjille. Sairaanhoitopiirin D2D-ohjausryhmä on 
kokenut saavansa DM-luokitusraporteista 

kaipaamaansa tietoa.  Jatkossa on tarkoitus hyödyn-
tää DM-luokitusta myös sairauden kehittymisen 
seurannassa ja hoidon laatua arvioitaessa yhdistä-
mällä DM-luokkatietoon diabeteksen hoitotasa-
painon laatukriteereitä. 
 
Yhteyshenkilö: 
Harri Ylinen, johtava lääkäri, Ähtärinjärven 
kansanterveystyön kuntayhtymä 
harri.ylinen@ahtarinjarventk.fi tai 
harri.ylinen@kuusnetikka.fi  
 

 
Työryhmä: Osastonhoitaja Kaarina Kosola, 
silmälääkäri Eeva Orhanen, sisätautilääkäri Eeva 
Korpi-Hyövälti, yleislääketieteen erikoislääkäri Anneli 
Latva-Nevala, diabeteshoitaja Terhikki Latvala ja 
diabeteshoitaja Marja-Leena Kurhela 
 
Tausta ja tavoitteet 
Sairaanhoitopiirissä ei ollut systemaattista diabeet-
tisen retinopatian seulontajärjestelmää ennen vuotta 
1999.  Sisätautilääkäri teki oftalmoskopian tyypin 1 
diabeetikoille, ja tarvittaessa kuvaukset tai lisäselvi-
tykset tehtiin silmäklinikassa. Tyypin 2 diabeteksen 
seuranta oli terveyskeskusten vastuulla. Kuvaseuran-
taa ei ollut, oftalmoskopointi oli satunnaista ja doku-
mentointi niukkaa. Tiedettiin, että jo taudin totea-
misvaiheessa diabeetikolla voi olla retinopatia-
muutos.  
 
Sairaanhoitopiirissä tehtiin päätös digitaalisen silmän-
pohjakuvauslaitteiston hankkimisesta vuonna 1998. 
Kuvausten ja tulkinnan toimintamalli syntyi laatukou-
lutuksen harjoitustyönä 1998–1999. Tavoitteena oli 
saada kaikki sairaanhoitopiirin alueen diabeetikot 
säännölliseen kuvaseurantaan.   
 
Menetelmä 
Toiminnasta vastaavat keskussairaalan sisätauti- ja 
silmätautiklinikat sekä perusterveydenhuolto. Kuva-
ukset suoritetaan sisätautiklinikan digitaalisella sil-
mänpohjakuvauslaitteistolla. Sisätautiklinikka koordi-
noi toimintaa, ja silmänpohjakuvaukseen koulutettu 
sisätautiklinikan sairaanhoitaja kiertää alueen terveys-
keskuksissa tekemässä kuvaukset ja seuloo normaalit 
ja lievät retinopatialöydökset. 
 
Vaikeammat löydökset tulkitsee silmätautiklinikan 
nimetty lääkäri ja ottaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin 
tai hoitoon. Perusterveydenhuollon diabeteshoitajat 

Potilastietojärjestelmän hyödyntäminen 
terveyskeskuksen diabetestyön resurssien 
suunnittelussa – Ähtärinjärven 
kansanterveyden kuntayhtymä 

Diabeettisen retinopatian seulonta  
194 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä   
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ja lääkärit valikoivat kuvattavat ohjeistuksen mukaan, 
huolehtivat lähetetiedoista ja kuvauspalautteen 
kertomisesta potilaalle.  
 
Tulokset ja yhteenveto 
Keskitetyn kuvausjärjestelmän myötä alueen 
diabeetikot on saatu kattavasti seulonnan piiriin. 
Sairaanhoitopiirin alueella oli vuonna 2004 KELA:n 
tilaston mukaan 7 659 lääkekorvausta saavaa 
diabeetikkoa.  
 
Tällä hetkellä kuvaseulonnan piirissä on noin 9 000 
diabeetikkoa. Seulontakuvauksista on viiden vuoden 
aikana löydetty noin 300 laserhoitoa tarvitsevaa 
diabeetikkoa. Kuvauksiin osallistumisprosentti on 
noin 90. Asiakas hyötyy, kun kuvaus tapahtuu 
omassa terveyskeskuksessa. Kaikki kuvatut saavat 
palautteen kuvista, ja tämä lisää motivaatiota dia-
beteksen hoitoon. Päällekkäisiä kuvauksia ei keski-
tetyn seulonnan ansiosta ole.  
 
Kuvauskäytäntö on mahdollistanut kuvaavan hoitajan 
kouluttamisen normaalien ja lievien retinopatialöy-
dösten seulomiseen. Myös hälyttävät löydökset 
käsitellään nopeammin. Kuvien laatu on tasokas, ja 
laitteisto on toiminut hyvin. Käytäntömme on mah-
dollistanut seulonnan harventamisen retinopatia-
asteen ja diabeteksen hoitotasapainon perusteella 1-
3 vuoden välein tapahtuvaksi. 
 
Kolmen eri toimijatahon saumaton yhteistyö on 
luonut laadukkaan ja kattavan järjestelmän alueen 
diabeetikkojen silmänpohjamuutosten varhaiseen 
toteamiseen ja hoitoon pääsyyn.  
 
Yhteyshenkilö:  
Osastonhoitaja Kaarina Kosola, Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri 
puh. 044 415 4367, kaarina.kosola@epshp.fi 
 
 

 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on työskennellyt 
alueellinen diabetestyöryhmä vuodesta 1985 alkaen. 
Vuodesta 2003 lähtien toisena nimenä työryhmällä 
on ollut diabetespotilaiden palvelulinjan johtoryhmä 
liittyen sairaanhoitopiirimme PERES-projektiin, yhte-
nä osana laajaa perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon yhteistyöprojektia, joka saa rahoitusta 
EU:lta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Työryh-
mämme jäseniä ovat diabetesvastuulääkäri ja diabe-
teshoitaja sairaanhoitopiirimme kustakin kuudesta 
kunnasta (terveyskeskuksesta) sekä keskussairaalasta. 
Lisäksi ryhmään kuuluu atk-tukihenkilö. 

Hankkeitamme viime vuosina:  
 

Koulutus  
Alueellisia koulutustilaisuuksia diabeteksen ja elin-
muutosten riskitekijöiden hoidosta: 20 sairaanhoito-
piirin työntekijää suoritti vuonna 2003 Diabetesliiton 
ja Sydänliiton järjestämän painonhallintaohjaajien 
kurssin. Vuonna 2005 kaikista terveyskeskuksista ja 
keskussairaalan sisätautiosastoilta yksi sairaanhoitaja 
kävi Diabeteskeskuksen hoidonohjauskurssin.  
 
Alueellinen diabetesrekisteri  
Vuonna 2000 hankittiin keskussairaalan diabetes-
poliklinikalle ProWellness -diabetesrekisteri ja vuo-
desta 2002 alkaen kaikkiin terveyskeskuksiin. Perus-
tietoja on vähitellen syötetty melko kattavasti. Tilan-
ne olisi parempikin, jos yhteydet sähköisten sairaus-
kertomusten ja diabetesrekisterin välillä toimisivat 
sujuvasti. Vuonna 2005 rekisterissä oli noin 3 800 
diabeetikkoa, tämä on 4,8 prosenttia sairaanhoito-
piirin väestöstä (67 000). Rekisteri on aktiivisessa 
käytössä etupäässä diabeteshoitajilla keskussairaalan 
diabetespoliklinikalla sekä neljässä terveyskeskuk-
sessa.   
 
Silmänpohjien valokuvaus ja silmäjärjestelmä   
Vuonna 2003 hankittiin sairaanhoitopiiriin digitaa-
linen silmänpohjakamera kahdeksan vuotta palvel-
leen Polaroid-kameran tilalle. Kamera kiertää kussa-
kin kuudessa terveyskeskuksessa kahdesti vuodessa. 
Kuvat tallennetaan diabetesrekisterin laajennuksena 
olevaan silmäjärjestelmään, ja ne ovat heti hoitavan 
lääkärin nähtävissä. Diabetesvastuulääkärit seulovat 
kuvat ja merkittäviä muutoksia havaitessaan lähettä-
vät sähköisesti silmälääkärille. Tämä antaa kuvien 
perusteella tarvittaessa suoraan ajan silmäpoliklini-
kalle. Kuvaustoiminta on kattavaa sairaanhoitopiiris-
sä, ja silmäjärjestelmä automaattisine ajanvarauksi-
neen on säästänyt diabeteshoitajien aikaa muuhun 
diabetestyöhön terveyskeskuksissa.   
 
Seudullinen ravitsemusterapeutti -projekti  
Ravitsemusterapeutti työskenteli loppuvuodesta 
2004 kaksi kuukautta ja vuoden 2005 aikana kuusi 
kuukautta perusterveydenhuollossa. Hän ohjasi 
diabetesneuvontaa antavaa henkilökuntaa, tarkisti 
neuvontamateriaalia ja selvitti työpaikkaruokailun 
tilannetta; antoi ryhmä- ja yksilöohjausta diabee-
tikoille ja diabetesriskissä oleville sekä tuki myös 
painonhallintaryhmäohjaajia.  
 
Fysioterapeutti-projekti   
Fysioterapeutti on kartoittanut pienimuotoisesti 
diabeetikoiden liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja 
sekä liikuntaneuvonnan tilaa sairaanhoitopiirin alu-
eella. Tavoitteena on saada ajantasaiset päivitettävät 
liikuntakalenterit ja parantaa liikuntaneuvontaa.  
  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen 
diabetesryhmän hankkeet  
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Tyypin 2 diabeteksen seulonta ja ehkäisy  
Korkean riskin strategiaa toteutetaan resurssien 
mukaan. Seudullisen ravitsemusterapeutin projektia 
jatketaan, ja työ on ehkäisypainotteista.   
 
Tuloksia ja tavoitteita 
Diabetesrekisterissämme vuoden 2005 ajalta HbA1C-
arvojen keskiarvo tyypin 1 diabeetikoilla oli 8,2 % 
(308 määritystä) ja tyypin 2 diabeetikoilla 6,9 % (1 
975 määritystä).  Diabetesrekisterin tavoitteena on 
antaa palautetta diabeteksen hoidon tasosta ja lisä-
sairauksien kehityksestä sekä auttaa yksittäisten 
diabeetikoiden hoidossa. Rekisteri vaatii vielä paljon 
työtä ja atk-järjestelmien integrointia, jotta se saatai-
siin laajaan käyttöön. Rekisteri on ollut käytössä vasta 
lyhyen aikaa eikä ole vielä riittävän kattava, jotta lisä-
sairauksien ilmenemisestä saataisiin varmaa tietoa. 
Silmänpohjia on valokuvattu kattavasti noin 10 
vuoden ajan, ja silmälääkärin mukaan silmänpohja-
muutokset havaitaan nykyisin aiempaa varhemmin. 
Tavoitteenamme on kehittää diabeteksen hoitoa 
entiseltä pohjalta ja paneutua myös tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyyn sekä saada ainakin ravitse-
musterapeutin puolipäiväinen virka perusterveyden-
huoltoon, samoin vähintään puolikas jalkojen-
hoitajan virka. Harkinnassa on diabetesrekisterin 
laajentaminen ehkäisyosiolla, jos rahoitus järjestyy. 
PERES-projekti päätyttyä on kolmen vuoden ajan 
mahdollista saada projektirahoitusta Terve Lappi –
hankkeesta, kansallisesta terveysprojektista.  
 
Sairaanhoitopiirissä on vuosien ajan ollut selvä 
lääkärivajaus, myöskään diabeteshoitajien työaikaa 
on ollut suosituksia vähemmän.  
 
Yhteyshenkilö: 
Sisätautien osaston ylilääkäri, alueellisen 
diabetestyöryhmän puheenjohtaja Pirkko Nyländen, 
L-PKS, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 
puh. (016) 243 111, pirkko.nylanden@lpshp.fi 
 

 
Työryhmä: terveydenhoitajat Eija Luoto ja Kristiina 
Laitakari, ravitsemussuunnittelija Merja Ihanainen, 
lääkäri Antti Hakala, kätilöt Briitta Karihtala ja Tarja 
Alatalo, diabeteshoitaja Eija Karsikko ja Riitta 
Vainionpää, fysioterapeutti Erja Karhunen ja  
ylihoitaja Liisa Rasi. 
 
Kuntayhtymän (Raahe, Pyhäjoki, Ruukki ja Siikajoki) 
alueella on noin 33 000 asukasta. Kuntayhtymässä 
on kahdeksan äitiysneuvolaa ja synnytyssairaala.  
 
 

Lähtökohta   
Raskausdiabetes on riski sekä äidille että syntyvälle 
lapselle. Raskausdiabeetikoilla on suurentunut riski 
sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen. Kunta-
yhtymässämme ei ollut yhtenäisiä kriteereitä eikä 
toimintaohjeita raskausdiabeetikon hoitoon. Vastuun 
jako oli epäselvä ja työntekijät tekivät päällekkäistä 
työtä. Lisäksi koettiin, ettei ollut riittävää koulutusta 
raskausdiabeetikon ohjaukseen. Näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi perustettiin moniammatillinen 
työryhmä kehittämään raskausdiabeetikon hoitoa. 
 
Toiminta  
Neuvolan ja synnytysosaston henkilökunnalle järjes-
tettiin koulutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin raskausdiabeteksen hoitokäytännöstä touko-
kuussa 2005. Oulun yliopistollisen sairaalan 
synnytysopin lääkäri ja diabeteshoitaja sekä Raahen 
ravitsemussuunnittelija olivat kouluttajina.   
 
Syksyn 2005 aikana työstettiin hoitoketju ja yksityis-
kohtaiset toimintaohjeet neuvolaan, sairaalaan ja 
asiakkaalle. Toimintaohjeet suunniteltiin vastaamaan 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Dehkon 
2D-hankkeen hoito- ja seurantakäytäntöjä. Hoito-
ketjussa on myös raskausdiabeetikon synnytyksen 
jälkeinen seuranta.  
 
Hoitoketju raskauden aikana 
Kriteerit raskausdiabeteksen seulomiseksi määritel-
tiin. Kun äidillä on patologinen sokerirasitus, neuvo-
lan terveydenhoitaja antaa aluksi elintapaohjausta. 
Terveydenhoitajalla on ravitsemussuunnittelijan ja 
fysioterapeutin antama ohjeistus sekä yhteisesti 
sovittu ohjausmateriaali. Terveydenhoitaja ohjaa 
verensokerimittarin käytön ja antaa kirjalliset ohjeet 
verensokerin omaseurantaa varten. Äiti ilmoittaa 
viikoittain sokeriarvot äitiyspoliklinikalle. Terveyden-
hoitaja varaa äidille ajan ravitsemussuunnittelijalle. 
Raskausviikoilla 28 ja 36 äiti käy äitiyspoliklinikalla. 
Synnytyssairaalassa laadittiin kriteerit, milloin äiti käy 
useammin äitiyspoliklinikalla tai milloin hänet lähe-
tetään OYS:iin insuliinihoitoarvioon. Äidin seuran-
taan osallistuvat työntekijät kirjaavat seurantatiedot 
ProWellnesiin.  
 
Hoitoketju raskauden jälkeen 
Synnytyksen jälkeen raskausdiabeetikkoa seurataan 
neuvolassa. Äidille tehdään D2D-ohjelman mukaiset 
tutkimukset puoli vuotta synnytyksestä ja jatkossa 
lapsen vuositarkastuksen yhteydessä. Samalla käy-
dään läpi perheen ruokavalio- ja liikuntatottumukset. 
Mikäli äidillä ilmenee patologisia sokeri-, rasva- tai 
muita arvoja, äiti ohjataan terveysasemalle tai työter-
veyshuoltoon, jossa seuranta tapahtuu tyypin 2 
diabetes- tai D2D-hoitoketjun mukaisesti. 
 
 

Raskausdiabeetikon hoitoketju Raahen 
seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä 
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Mittari  
Raskausdiabeetikon hoidon laadunseurannassa 
käytämme ProWellnessista saatua tietoa. Laatu-
mittaria kehitellään edelleen.   
 
Yhteystiedot 
Terveydenhoitaja Eija Luoto, Raahen seudun 
terveydenhuollon kuntayhtymä puh. (08) 439 4564, 
eija.luoto@ras.fi 
 

 
Vastaanottohoitajan ohjeet ovat työväline sairaan-
hoitajille, jotka vastaavat kroonisten sairauksien 
seurannasta ja potilasohjauksesta sekä äkillisesti 
sairastuneiden potilaiden tutkimisesta ja hoidon 
tarpeen arvioinnista. Vastaanottohoitajan ohjeet 
perustuvat Käypä hoito –suosituksiin, Sairaanhoitajan 
käsikirjaan ja Lääkärin käsikirjaan. Ohjeet on laadittu 
Saarijärven-Karstulan seudun terveyskeskuksessa 
moniammatillisissa työryhmissä ja hyväksytty kunta-
yhtymän lääkärikokouksessa terveyskeskuksen yhtei-
seksi hoito-ohjelmaksi. Ohjeet sisältävät tiivistetyssä 
muodossa yleistä, ajantasaista tietoa sairauksista; 
neuvonnan ja ohjauksen keskeisen sisällön, seuranta-
käynnit ja tutkimukset hoitajan vastaanotolla, 
kriteerit lääkärin vastaanotolle ohjaamisesta sekä 
ohjeet jatkoseurannasta sopimiseksi.  

Ohjeita on testattu vuoden ajan terveyskeskuksen 
omassa käytössä yhteensä noin 30 000 potilaskon-
taktissa. Kesällä 2005 ohjeet julkaistiin Terveyspor-
tissa osana Sairaanhoitajan tietokantoja 
(www.terveysportti.fi). Keskeisiä kansansairauksia 
(esimerkiksi verenpainetauti, astma, COPD, sydämen 
vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, nivelreuma, meta-
bolinen oireyhtymä) on julkaistu noin kymmenen ja 
äkillisiä terveysongelmia tai akuutteja sairauksia kos-
kevia ohjeita on julkaistu yli 60. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tuen ansiosta vastaanottohoitajan ohjeet 
ovat maksutta käytettävissä 31.5.2006 asti. Osa oh-
jeista (esimerkiksi diabeteksen hoitoa käsittelevä 
ohje) on edelleen terveyskeskuksen sisäisessä käytös-
sä, mutta julkaistaan todennäköisesti myöhemmin 
myös Terveysportissa.  

Ohjeiden tarkastamiseen ovat osallistuneet maamme 
eturivin lääkäriasiantuntijat sekä Lääkärin käsikirjan 
päätoimittaja. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
on tarkastanut useita ohjeita ja todennut ohjeissa 
kuvatun työnjaon asianmukaiseksi, edellyttäen että 
sairaanhoitajien laajennetusta toimenkuvasta ja 
siihen liittyvästä lisäkoulutuksesta on työpaikalla 
paikallisesti sovittu, ja että terveyskeskuksen johto on 

tehnyt nimetyille hoitajille kirjalliset, yksilöidyt pää-
tökset työjärjestelyjen kannalta perustelluista tehtävä-
siirroista. Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa 
tehtävien delegoinnille määriteltyjen yleisten edelly-
tysten (riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito) 
tulee myös täyttyä.  

Ohjeita päivitetään ja täydennetään säännöllisesti 
toiminnan kehittymisen myötä. Koska ohjeisiin 
sisältyy uusia ja edelleen kehittyviä toimintakäytän-
töjä, niiden toimivuudesta toivotaan runsasta palau-
tetta niin sairaanhoitajilta kuin lääkäreiltäkin. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Sairaanhoitaja Marjatta Jokinen, Saarijärven – 
Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, 
puh. (014) 459 6451, marjatta.jokinen@skthky.fi 
Projektipäällikkö Päivi Koikkalainen, Saarijärven – 
Karstulan seudun th ky, puh. 044 459 7906, 
paivi.koikkalainen@skthky.fi 
 
 
2.2. Diabeteksen hoito ja omahoidon 
tukeminen 
 

 
Dehko-palkinnon saanut hanke, esittely sivulla 4. 
 

 
Vastaanottotoiminnassa tavataan jatkuvasti potilaita, 
jotka ovat päättäneet muuttaa elintapojaan ja tarvit-
sevat tukea muutoksen tekemisessä. Jotkut taas eivät 
tiedosta muutostarvetta tai eivät ole kiinnostuneita 
muuttamaan elintapojaan terveellisemmiksi. Potilai-
den muutoshalukkuus vaihtelee suuresti ja sen huo-
mioon ottaminen on tärkeää, jotta neuvonta olisi 
tuloksellista. 
 
Potilaskeskeisessä työssä potilasta rohkaistaan arvioi-
maan elintapojensa hyötyjä ja haittoja. Hän itse 
asettaa myös toiminnalleen tavoitteet. Hoitohenkilö-
kunnan tavoitteena ei ole käännyttää asiakasta omal-
le kannalleen, vaan sopia yhdessä hänen kanssaan 
menettelytavoista. On parempi, että potilas tekee 
joitakin muutoksia terveellisempään suuntaan, kuin 
että vastarinta herää liiallisten vaatimusten edessä. 
Näiden ajatusten pohjalta Jyväskylän kaupungin 
avosairaanhoitoon kehitettiin uusi terveysneuvonta-
malli työmenetelmäksi sairaanhoitajien neuvonta-

Muuttuvat päivät, haaveet jo jäivät… 
-  tukea ja ohjausta elintapamuutokseen 
Jyväskylässä 

Vastaanottohoitajan ohjeet Saarijärven-
Karstulan seudun terveydenhuollon 
kuntayhtymässä 

Saarijärven-Karstulan seudun 
nettipäiväkirja TerveysPuntari 
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työhön heidän auttaessaan potilaita erilaisissa 
elintapamuutoksissa. 
 
Muutoshalukkuuden testaamiseksi kehitettiin elin-
tapahaastattelu, joka sisältää ravintoa, liikuntaa, 
painonhallintaa, tupakkatuotteita, alkoholin ja mui-
den päihde- ja vaikuteaineiden käyttöä koskevia 
kysymyksiä. Kunkin osion päätteeksi potilas arvioi 
omaa muutosvalmiuttaan. 
 
Terveysneuvontamalli koostuu neljästä eri muu-
tosvaiheesta, jotka ohjaavat neuvontatilannetta 
potilaan muutosvalmiuden mukaisesti. Mallin 
pohjana on käytetty Prochaskan ja DiClementen 
jakoa muutoksen eri vaiheista, jotka ovat esi-
harkinta-, harkinta-, päätöksenteko- ja toiminta 
sekä ylläpitovaihe. 
 
Neuvontamalli sisältää vaihekohtaisesti vinkkejä siitä, 
kuinka potilaan muutosvalmius kannattaisi huomioi-
da neuvontatyössä. Lisäksi jokaiseen muutosvaihee-
seen on kirjattu erikseen ravintoon, painonhallin-
taan, liikuntaan, tupakkatuotteiden, alkoholin ja 
muiden päihde- ja vaikuteaineiden käyttöön liittyviä 
erityishuomioitavia asioita. Muutosvaihemalli on 
rakennettu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuk-
sen asiantuntijavoimin. 
 
Muutosvaihemallin ottaminen osaksi käytännön 
potilasohjausta vaati ohjauksen sisällön uudistami-
sen lisäksi myös kirjaamisen kehittämistä. Tavoit-
teena oli kirjaamisen laadullinen kehittäminen, 
sisällöllinen yhtenäistäminen sekä potilasohjauksen 
jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaaminen. 
Elintapaohjauksen kirjaamista kehitettiin luomalla 
fraasisto Effica-potilastietojärjestelmään ja ohjeisto 
sen käyttämiseen. Oma sairaanhoitaja tai terveyden-
hoitaja kirjaa potilastiedot ja neuvonnan sisällön 
HOITO -lehdelle.  

Terveysneuvonta- ja kirjaamismallin toivotaan moti-
voivan sekä potilaita että henkilökuntaa tulokselli-
seen työhön käsiteltäessä elintapakysymyksiä vas-
taanotoilla. Tavoitteena on yksilöllinen, sisällöltään ja 
menetelmiltään laadukas terveysneuvonta. 
 
Yhteyshenkilöt: 
THM, th, terveyssuunnittelija Paula Käyhkö, 
paula.kayhko@jkl.fi  
sairaanhoitaja Johanna Pekkilä, 
johanna.pekkila@jkl.fi 
 

 
Työryhmä Irene Hartikainen TtM, Jaana Perttunen 
TtM, Leena Liimatainen TtT 
 
Tausta 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveys-
alan täydennyskoulutus- ja palveluyksikkö järjesti 
syksyllä 2005 D2D-hankkeen tilaaman Voimavara-
lähtöinen potilasohjaus -koulutuksen (3 op) Muura-
messa ja Keuruulla. Koulutukseen osallistui yhteensä 
41 henkilöä: sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysio-
terapeutteja ja sosiaalityöntekijä. Koulutuksessa 
hyödynnettiin voimavaralähtöisen potilasohjauksen 
tietoperustaa ja siinä tarvittavia taitoja, joita on kehi-
tetty ja arvioitu Jyväskylän yliopistossa terveystieteen 
laitoksella sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 
toteutetussa potilasohjauksen kehittämisprojektissa 
(Kettunen 2001, Liimatainen, Hautala & Perko 2005).  
 
Tavoitteet 
Koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien osaa-
mista voimavara- ja asiakaskeskeisen potilasohjauksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen päivittäisessä hoito-
työssä. Tarkoituksena oli perehdyttää osallistujat 
terveyskäyttäytymisen muutosvaihemalliin sekä 
voimavarakeskeiseen ja dialogisuuteen perustuvan 
potilasohjauksen ideaan asiakkaiden elintapojen 
muutosprosessin tukemisessa. Lisäksi tavoitteena oli 
vahvistaa osallistujien potilasohjausmateriaalin arvi-
oinnin, ohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin sekä 
potilasohjauksen kehittämisen osaamista.  
 
Toteutus 
Koulutuksen sisältörunko ja toteutus noudatteli 
voimavaralähtöisen ohjauksen ja opettamisen ideaa. 
Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna ja siihen 
sisältyi kolme ns. workshop-iltapäivää. Ennen 
kokoontumista opiskelijat perehtyivät workshop-
päivän teemaan liittyvään kirjalliseen materiaaliin ja 
tekivät lukupakettiin liittyvät tehtävät. Tehtävien 
avulla kirjallisuuteen perehtyminen auttoi opiske-
lijoiden oppimista workshopissa. 
 
Workshop-päivien aiheet olivat:  

• Oppiminen ja ohjaamistilanteen suunnittelu 
• Voimavaralähtöisen terveysneuvonta- ja 

ohjaustilanteen toteuttaminen 
• Potilasohjausmateriaalin ja ohjauksen 

vaikuttavuuden arviointi sekä 
potilasohjauksen kehittäminen.  

 
Koulutus eteni vaiheittain alkaen oppijan oman oppi-
misen analysoinnista ohjaustilanteen tarpeenmääritte-
lyyn ja tavoitteisiin, toteutukseen ja arviointiin. 

Voimavaralähtöinen potilasohjaus � 
ammatillinen lisäkoulutus terveysalan 
ammattilaisille   
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Workshopeissa pohdittiin terveyskäyttäytymisen 
muutosta ja sen tukemista muutosvaihemallin pohjal-
ta sekä harjoiteltiin dialogiin perustuvaa, asiakas- ja 
voimavaralähtöistä neuvontakeskustelua. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin ikääntymisen tuomiin haastei-
siin oppimisessa ja ohjaamisessa. 
 
Koulutuksessa huomioitiin osallistujien aikaisempi 
tieto ja kokemus. Luetettavan materiaalin ja ennakko-
tehtävien avulla osallistujat virittäytyivät kontakti-
päivien aiheisiin ja teemoihin. Näin workshop työs-
kentelyssä korostui osallistujien rooli ja jakaminen 
sekä lisäksi mahdollistui oppiminen reflektion avulla. 
Osallistujat toimivat koulutuksessa oman toiminta-
yksikkönsä asiantuntijoina. Keskusteleva, vuorovai-
kutteinen lähestymistapa antoi osallistujille myös 
mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja näkemyk-
siään eri työyksiköiden välillä. 
 
Arviointi 
Arviointi tapahtui koulutuksen päätteeksi kerätyllä 
koulutuspalautteella. Osallistujat olivat erittäin tyyty-
väisiä koulutuksen antiin. Erityistä kiitosta sai sen 
voimavaralähtöinen, reflektioon perustuva lähesty-
mistapa. 
 

Yhteyshenkilö 
Irene Hartikainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
puh. 0400 989 449, irene.hartikainen@jypoly.fi 
 

 
Hankkeen taustalla on DEHKO:n tavoite tehostaa 
diabetesosaamista terveydenhuollossa. Hankkeen 
tavoitteena on määritellä sairaanhoitajan tutkinnon 
suorittaneiden diabetesalan perusosaaminen, määri-
tellä diabeteshoitajan diabeteshoitotyön erikoisosaa-
minen ja kehittää diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
osaamista terveysalan ammattikorkeakoulun perus-
tutkinnoissa sekä kehittää valtakunnalliset ammatil-
liset erikoistumisopinnot diabeteshoitotyöhön. Taus-
talla on DEHKO:n tavoite tehostaa terveyden-
huollon diabetesosaamista. 
 
Hankkeen toimijat: Diabeteshoitajat ry, Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadia, Oulun seudun ammatti-
korkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Savonia-
ammattikorkeakoulu. Yhteistyötahoina ovat olleet 
Suomen Diabetesliitto ry ja DEHKO. 
 
Hanke on käynnistynyt tammikuussa 2004 Tuomen 
(2003) esiselvityksen pohjalta. Esiselvitykseen 
osallistuneet ammattikorkeakoulut pitivät tärkeänä 
diabeteshoitotyön koulutuksen kehittämistä valta-

kunnallisesti ja laativat hankesuunnitelman. Hanke 
päättyy toukokuussa 2006.  
 
Hankkeen aluksi määriteltiin diabeteshoitotyön 
perusosaaminen ja erikoisosaaminen sekä kartoi-
tettiin diabeteshoitotyön opintojen määrä sairaan-
hoitajan perustutkinnossa. Diabeteshoitotyön 
perusosaamisen varmistamiseksi kehitettiin moni-
ammatillinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
opintokokonaisuus, jota pilotoitiin osassa eri tavoin 
mukana olleissa ammattikorkeakouluissa jo vuonna 
2005. Tässä yhteydessä työstettiin verkko-opetuksen 
oppimateriaalia.  
 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ammatillisten 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelma valmistui 
syksyllä 2004 ja se pilotoitiin viidessä ammattikor-
keakoulussa vuonna 2005. Pilotointiin liitettiin 
vertaisarviointi, jossa tarkasteltiin oppimis-, opetus ja 
opetuksen tukiprosessia. Vertaisarviointi tuotti myös 
tietoa erilaisista tavoista toteuttaa erikoistumisopin-
toja. Pilotoinnin jälkeen erikoistumisopintojen ope-
tussuunnitelmaa tarkistetaan, jonka jälkeen se on 
valmis julkaistavaksi erillisessä DEHKO-raportissa 
2006.  
 
Hanketta on esitelty postereina alan kansallisissa ja 
kansainvälisissä konferensseissa (Sairaanhoitaja-
päivät, Terveydenhoitajapäivät, Diabeteshoitajien 
koulutuspäivät, FEND-konferenssi) ja sen tuotoksia 
on esitelty artikkeleissa Diabetes ja lääkäri -lehdessä. 
(Katso Sairaanhoitajalehti). 
 
Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti siinä 
mukana olleiden toimijoiden aktiivisuuden ansiosta. 
Sen puitteissa koulutuksen, potilasjärjestön ja käy-
tännön diabeteshoitotyön tiivis yhteistyö on ollut 
mahdollista. Hanke on osaltaan kehittänyt diabetes-
hoitotyön koulutusta Suomessa.  
 
Työryhmän puheenjohtaja: Tuula-Maria Partanen, 
THM, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Työryhmän jäsenet: Outi Himanen, SHO, 
Diabetesliitto, Kaija Jokela, THM, SAMK, Marjatta 
Luukkanen, THM, STADIA, Hilkka Niittyniemi, THM 
PIRAMK, Paula Nikkanen, DH, Diabeteshoitajat ry, 
Salla Seppänen, THM, OAMK 
 
Yhteyshenkilö 
Tuula-Maria Partanen 
Savonia-ammattikorkeakoulu, Terveys, 
puh. 044 020 8610,  
tuula-maria.partanen@savonia-amk.fi 
 
 
 
 
 

Diabeteshoitotyön osaamisen 
tehostaminen hoitotyön koulutuksessa 
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2.3. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 

 
Elintapoihin liittyvät sairaudet, etenkin lihavuus, 
MBO ja T2D, ovat yleisiä työntekijöiden terveys-
uhkia psyykkisen kuormituksen ja tuki- ja liikunta-
elinvaivojen ohella. Elintapojen alueella mm. riittävä 
liikunta ja lepo, terveelliset ruokailutottumukset, 
kohtuullinen alkoholinkäyttö ja tupakoimattomuus 
ovat asioita, joilla työelämässä toimivien jaksamista 
voidaan edistää. "Kunnon sytykkeitä työntekijöille" eli 
Sytyke on uudentyyppinen työhyvinvoinnin edistä-
misen ohjelmakokonaisuus. Ohjelmalla pyritään 
vastaamaan sekä työntekijöiden terveyshaasteisiin 
että yritysten tarpeisiin kehittää työhyvinvoinnin 
edistämisen toimintaansa tuottavuutensa ja kilpailu-
kykynsä säilyttämiseksi.  
 
Sytyke-ohjelmakonseptiin kuuluvat sykevälimittauk-
set fyysisen aktiivisuuden, energiankulutuksen, 
stressin ja voimavarojen arvioimiseksi (Hyvinvointi-
analyysi/Firstbeat Technologies) sekä yksilöä oma-
toimisessa elintapojen muutosprosessissa tukeva 
tietokoneohjelmisto (Sytyke-ohjelma, CRF Health). 
Lisäksi ohjelmaan voidaan liittää työntekijöitä elin-
tapamuutoksissa auttavia tyky-toimintoja, kuten 
liikunta-aktiviteetteja ja stressinhallintaryhmiä. 
Sytyke-ohjelmasta voi hyötyä jokainen, jolla on 
pyrkimyksiä tehdä terveyttä edistäviä muutoksia 
ruokailuunsa, tehostaa painon hallintaan, lisätä arki- 
tai kuntoliikuntaa tai parantaa työssä jaksamistaan 
voimavaroja palauttavan toiminnan avulla. Ohjelmaa 
voidaan käyttää työyhteisössä yksilöllisesti tai tyky-
ryhmässä ja työterveyshuollon elintapaneuvonnassa 
pitkäkestoisen seurannan työkaluna. 
 
Jyväskylä kaupunki on käynnistänyt Sytyke-ohjelman 
organisaatiossaan. Hanketta toteutetaan yhdessä 
työterveyshuollon, ohjelmayritysten, sairaanhoito-
piirin ja yliopiston kanssa. Syyskuussa 2005 käynnis-
tyneessä pilottiohjelmassa on mukana 50 työntekijää. 
Asiakkaat rekrytoitiin ohjelmaan työterveyshuollon 
seulonnan kautta. Mukaan kutsuttiin niitä henkilöitä, 
jotka olivat saaneet tyypin 2 diabeteksen riskipiste-
testissä yli 12 pistettä. Lisäksi ohjelma käynnistettiin 
kahdessa halukkaassa työyhteisössä tyky-ryhmänä. 
Ohjelma räätälöitiin työyhteisökohtaisesti huomi-
oiden työntekijöiden tarpeet mm. ravitsemusohja-
uksen ja stressinhallinnan alueella.  
 
Kolmen kuukauden pilotin aikana testataan ohjelma-
konseptin toimivuutta ja teknisten sovellusten käyt-
töä työkaluna sekä luodaan toimivia työkäytänteitä ja 
yhteistyömuotoja. Saatu alkupalaute on kannustavaa. 

Ohjelma onkin kytketty osaksi kaupungin henkilöstö-
strategiaa ja työterveyshuoltosuunnitelmaa. Vuonna 
2006 ohjelmaa tarjotaan 100 uudelle työntekijälle. 
Ohjelman vaikuttavuuden arvioimiseksi on käynnis-
tetty tutkimushanke.  
 
Hankkeen ohjausryhmä: Maija-Liisa Havia, kanslia-
päällikkö, Jyväskylän kaupunki, Aini Suihkonen, 
henkilöstön edustaja, Jyväskylän kaupunki, Maire 
Laaksonen, ylilääkäri, Jyväskylän Seudun Työterveys, 
Jukka Viitanen, henkilöstöpäällikkö, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri, Timo Ahopelto, toimitusjohtaja, 
CRF Health, Joni Kettunen, toimitusjohtaja, 
Firstbeattechnologies, Marita Poskiparta, tutkija, 
Jyväskylän yliopisto, Kaija Korpela, aluekoordinaat-
tori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Dehkon 2D -
hanke ja Arja Lyytikäinen, ravitsemussuunnittelija, 
projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki. 
 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemussuunnittelija, projektipäällikkö Arja 
Lyytikäinen 
Jyväskylän kaupunki 
Puh. (014) 626 037 ja 040 721 56 50, 
arja.lyytikainen@jkl.fi 
 
 

 

  
Dosentti Jaana Laitinen, PsM Heli Hannonen, THM 
Maire Huurre, THM Eija Mäenpää-Moilanen, FT 
Tuija Tammelin, Työterveyslaitos, Oulu  
 
Aktiivinen stressinhallinta, sosiaalisen tuen saaminen 
ja optimistinen asenne tulevaisuuteen liittyvät 
tutkimusten mukaan nuorten aikuisten terveellisiin 
elintapoihin ja hyvään työssä jaksamiseen. Näiden 
tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön olemme 
kehittäneet RaPatti (Ratkaisuja pattitilanteisiin) -
ryhmäohjausmallin. 
 
Rapatti-ryhmäohjausmallin tavoitteena on parantaa 
ryhmään osallistuvien ongelmanratkaisutaitoja, 
edistää terveellisiä elintapoja ja työssä jaksamista. 
Keskeistä on ratkaisujen löytäminen yhdessä muiden 
ryhmäläisten kanssa.  
 

Kunnon sytykkeitä työntekijöille: Tyypin 2 
diabeteksen ehkäiseminen työyhteisön 
toimintana 

Ryhmäohjausmalli nuorten työkyvyn ja 
terveellisten elintapojen edistämiseen 
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Malli on tarkoitettu opiskelija- ja työterveyshuollon 
käyttöön. Terveydenhoitajan vetämä ryhmä kokoon-
tuu kolme kertaa 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmäohja-
usmallin materiaalit ovat oppimispeli, ryhmäläisen 
työkirja ja ohjaajan kirja. Oppimispelin tavoitteena 
on herättää pohtimaan omia tapoja ja tottumuksia 
sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Työkirjassa on tehtäviä ja 
tieto-iskuja stressin hallinnasta ja terveellisistä elin-
tavoista. Ohjaajan opaskirja opastaa ryhmäohjaus-
mallin käyttöön. Ryhmäohjausmallin taustalla on 
konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan 
sosiaalinen vuorovaikutus on keskeistä ja toiminta on 
osallistujakeskeistä. 
 
RaPatti-ryhmäohjausmallin ja sen materiaalin teke-
miseen on osallistunut moniammatillinen työryhmä, 
johon on kuulunut ravitsemusterapeutti, psykologi, 
terveydenhoitajia, liikuntafysiologi ja lääkäri. Heistä 
osa toimii Oulun aluetyöterveyslaitoksessa tutkijoina 
ja kouluttajina ja osa työ- ja opiskelijaterveyden-
huollossa (Medivire ja YTHS). Ryhmäohjausmalli 
materiaaleineen testataan pilottiryhmissä syksyllä 
2005 ja siirretään käytäntöön koulutuksen keinoin 
vuonna 2006.    
 
Yhteyshenkilö: 
Erikoistutkija, dosentti Jaana Laitinen, 
Työterveyslaitos, Oulu, puh. 030 474 6006, 
jaana.laitinen@ttl.fi 
 
 

                      
 

 
Liikkumisresepti-ajatus tuotiin Suomeen vuonna 
2001. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aloitti 
1.8.2004 oman kansalliseen terveysstrategiaan poh-
jautuvan kaksivuotisen liikkumisreseptihankkeen 
nimeltään Liikkumisreseptin alueellinen toteuttami-
nen ja vaikutusten arviointi. Hanke toteutetaan 26 
kunnan alueella, joissa asuu noin 190 000 asukasta. 
Hankkeen kustannuksiin osallistuvat sairaanhoito-
piirin lisäksi STM ja Kuortaneen urheiluopisto. Hank-
keessa on päätoiminen projektikoordinaattori ja 
lääkärin työpanosta 1 päivä viikossa. Hanketta ohjaa 
ohjausryhmä (16 jäsentä) ja projektiryhmä (7 
jäsentä). 
 
Hankkeen tavoitteiksi on asetettu liikkumisreseptin 
tunnetuksi tekeminen sekä lääkäreiden ja muun 
terveydenhuoltohenkilökunnan kouluttaminen moni-
ammatillisena yhteistyönä toteuttamaan liikuntaneu-
vontaa ja -seurantaa. Hankkeen tavoitteena on myös 
tuottaa terveysliikuntaneuvontatyöhön työkaluja ja 

materiaalia ja toimia yhteistyössä kaikkien kunnissa 
toimivien terveysliikuntatoimijoiden kanssa. Liikku-
misreseptin käyttöä ja sen toimivuutta liikuntaneu-
vonnan työkaluna arvioidaan. Tavoitteena on liikun-
nallisen elämäntavan lisääminen erityisesti vähän tai 
ei ollenkaan liikuntaa harrastavien keskuudessa. 
 
Liikuntaneuvonnan toteutumisesta kerätään tietoa 
haastatteluilla ja kyselyillä hankkeen alussa, aikana ja 
lopussa. Saadun tiedon pohjalta ja yhteistyössä 
terveydenhuoltohenkilöstön kanssa luodaan ja kehi-
tellään toimintamalleja niin, että liikuntaneuvonnasta 
ja -seurannasta tulisi pysyvä, toimiva ja moniammatil-
linen toimintatapa terveydenhuoltoon. Tuloksia jul-
kaistaan raportteina ja opinnäytetöinä.  
 
Liikkumisreseptihanke on järjestänyt paikallisia ja 
alueellisia koulutustapahtumia sekä seminaareja. Vuo-
den 2005 lopulla on 264 neljästäsadasta alueemme 
lääkäristä ja noin 550 muuta liikuntaneuvontaa toteut-
tavaa terveydenhuollon henkilöä, muun muassa fysio-
terapeutteja ja terveydenhoitajia, on ollut mukana 
hankkeen koulutuksissa. Terveyskeskuksissa ja kunnan 
liikuntatoimissa on nimetty liikkumisreseptivastaavat. 
Kaikissa alueen 26 kunnassa on käytössä terveysliikun-
takalenterit sekä paperisena että sähköisenä 
(www.tep.fi) versiona. Hanke on ollut mukana toteutta-
massa  terveyteen liittyviä tilaisuuksia: toteutustapoina 
muun muassa alustukset, esittelyosastot ja terveys-
neuvontapisteet sekä liikuntatapahtumat. Näin on 
tavoitettu noin 6 500 henkilöä. Henkilökohtaista terve-
ysliikuntaneuvontaa on tähän mennessä hankkeen 
toimesta saanut noin 1 000 henkilöä.   
 
Koulutusmateriaaliksi ja liikuntaneuvonnan työka-
luksi suunniteltu Liiku riittävästi/Liike on lääkettä -
kortin/julisteen avulla on havainnollistettu terveys-
liikunnan monipuolisuutta, liikunnan laatua ja mää-
rää terveyden kannalta. Tuote toteutettiin usean 
kansanterveysjärjestön ja UKK-instituutin kanssa 
yhteistyössä. Materiaalia on jaettu jo yli 20.000 kpl 
terveydenhuollon käyttöön. Kortti on hyväksytty mm 
Suomen Osteoporoosiliitto ry:n koulutusmateriaa-
liksi. Hanke on tuottanut myös Terve ikääntyminen / 
Liikutko riittävästi -kortin ikääntyvien liikuntaneu-
vontaan terveydenhuollon työkaluksi. 
 
Liikkumisresepti on ollut hyvin esillä tiedotusvälineissä. 
Maakuntalehdissä ja paikallislehdissä ollut lukuisia 
kirjoituksia ja esimerkiksi neljä alueella toteutettua 
liikkumisresepti-aiheista ohjelmaa on esitetty televi-
siossa. 
 
Yhteyshenkilö:  
Projektikoordinaattori, LitL.  Liisa Lähdesmäki, 
Liikkumisreseptihanke / EPSHP, Mediwest 
puh. 040 504 9686 
l.lahdesmaki@epshp.fi 

Etelä-Pohjanmaan Liikkumisresepti-hanke 
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Mahdollisuus ehkäistä ja hidastaa tyypin 2 diabe-
teksen kehitystä elämätapamuutosten avulla 
henkilöillä, joilla on ennestään IGT, on osoitettu 
tutkimusolosuhteissa intensiivisen intervention 
kautta. Nämä tutkimustulokset, yhdessä aikaisem-
man työskentelyni diabetesvastuulääkärinä, ovat 
motivoineet minua työterveyslääkärinä systemaat-
tisesti etsimään MBO riskipotilaita ja yrittämään 
varhaisinterventiota. Esitän raportin työskentelystäni 
ja erityisesti vyötärömitan käytöstä. 
 
Tehokkuudestaan huolimatta vyötärömitan käyttöä 
seulonta- ja seurantavälineenä on kliinisessä työssä 
vierastettu. Aloittaessani uudessa työpaikassa kolme 
vuotta sitten huomasin sekä potilaiden, että terveys-
aseman henkilökunnan karttavan mittanauhaa. 
Vastaanottotyön tueksi aloin pitää eri työpaikoilla 
yleisöluentoja ja kirjoittamaan henkilökuntalehtiin. 
Työterveyshoitajien perehdyttämisen jälkeen tuli 
mahdolliseksi ohjata potilaat myös heille elämän-
tapaohjaukseen, ja DM riskinarviointi liitettiin 
terveystarkastuksiin.  
 
Hoidossani on 1 200 sairaanhoitopotilasta, ja sen 
lisäksi teen terveystarkastuksia lakisääteisille poti-
laille. Aineistossa mukana ovat myös ilman omaa 
lääkäriä olevan alueen potilaita. Jälkiseurantaa oli 
lähinnä omille sairaanhoitopotilaille. TK:n DEHKO-
projektia myöten lakisäteiset potilaat on viime 
aikoina ohjattu TK:n sairaanhoitajalle jatkoseuran-
taan (kts. Rauman TK-raportti). Riskipotilaan arviointi 
perustui Tuomilehdon DM 2 riskiarviointikaavak-
keeseen. Arvioinnin tein niille, joilla amaneesin tai 
habituksen pohjalta riski olisi todennäköisesti 
kohonnut.  
 
Tulokset  
Vastaanottotyössä mitattiin 121:ltä mieheltä ylisuuri 
vyötärö(yli 93 cm) ja 220:lta naiselta ylisuuri vyötärö 
(yli 79 cm) Vyötärömitta pieneni seurannan aikana 
34 miehen  ja 59 naisten kohdalla. Verenpaine-
potilaat, ja ne joilla verensokeri oli koholla, pysyivät 
seurannassa parhaiten mukana ja saivat parhaat 
tulokset. Suuri osa niistä, joilla oli reilusti ylisuuri 
vyötärönmitta, pysyivät seurannassa ja moni pystyi 
pienentämään mittaa.   
 
Pohdinta  
Vyötärö on intiimi asia ja sen mittaamisessa on oltava 
hienotunteinen. On muistettava, että vaikka potilas 
saattaa olla kiinnostunut tulevaisuuden terveysris-
keistä, vyötärömitta ahdistaa. Verenpaine ja jopa 
paino koetaan vähemmän intiimeiksi mittareiksi. 
Olen yrittänyt selittää, miksi vyötärömitta antaa 

arvokasta tietoa ja miten kuntoutuksen kulkua voi 
sen avulla seurata. Vyötärömitan käyttö konkretisoi 
aineenvaihduntaongelman. Esitän sen logistisena 
ongelmana. Energia on väärässä paikassa, ja sitä 
täytyy saada siirrettyä liikunnan avulla vatsasta lihak-
siin ja kudoksiin. En ole juuri puhunut painosta, vaan 
keskittynyt liikunnan lisäykseen ja ruokavalion muu-
toksiin. Alkuriskiarvioinnin jälkeen olen keskittynyt 
parantuneen hyvinvoinnin seurantaan. Tulokset 
osoittavat, että vaikka kaikki MBO potilaat eivät tartu 
onkeen, huomattava osa pystyy muutoksiin. Pelkäs-
tään tieto ei kuitenkaan riitä, vaan potilaalle täytyy 
välittää tunne että hänestä välitetään ja kuljetaan 
yhdessä. Vastaanotolla ei käy omenoita vaan 
ihmisiä, iloineen ja suruineen.  
 
Yhteyshenkilö:  
Yleislääketieteen erikoislääkäri, työterveyslääkäri 
Pamela Starr, 
Rauman TK, työterveysasema, puh. 040 574 9291, 
pamelastarrfinland@yahoo.com tai 
pamela.starr@raumankttky.fi 
 
 

 
Lohjalla on vireä DEHKO-ryhmä, johon Lohjan 1. 
apteekin lisäksi kuuluvat paikkakunnan muut apteekit, 
terveyskeskuksen diabeteshoitajat ja diabetesvastuu-
lääkäri sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opettajia. 
Tänä syksynä yhteistyöhön otettiin mukaan myös 
Lohjan Liikuntakeskus (kaupungin liikuntapalveluita 
tarjoava yhtiö). 
 
Kevään tapaamisessa päätimme järjestää syksyllä 
laajan diabetestapahtumien sarjan, jonka teemoina 
olivat 2 tyypin diabeteksen riskin tiedostamisen 
lisääminen ja taudin puhkeamisen estäminen. 
Pääkohderyhmänä olivat työikäiset. Päävetovastuu 
tapahtumien ja tapaamisten suunnittelussa oli Lohjan 
1. apteekin henkilökunnalla, vaikka yhteistyö olikin 
varsin laajaa. 
 
Varsinaisia tapahtumia järjestettiin usean viikon 
aikana. Tavoitteena oli herätellä ihmisiä 
huomaamaan ruokavalion ja liikunnan merkitys 
diabeteksen ehkäisyssä. 
 
Viikolla 42 järjestettiin kaikkina arkipäivinä jossain 
Lohjan apteekissa yhteistyössä Laurean kanssa riski-
testimittauksia asiakkaille. Lomakkeiden täyttämises-
sä avustivat sairaanhoito-opiskelijat. Osallistumis-
innokkuus oli yllättävän vähäistä ja etenkin vyötärön-
ympäryksen mittaamista karsastettiin. Asiakkaille 
jaettiin kuitenkin diabetes- ja liikunta-aiheista mate-
riaalia, jossa oli mukana riskitesti kotona suoritet-

Kannattaako työterveyslääkärin onkia 
omenoita? 

Lohjan 1. Apteekki ja Dehko-hanke 
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tavaksi ja tietoa liikuntaviikon ohjelmista, viikon 46 
verensokerimittauksista, Tartu tilaisuuteen –kalente-
reita jne. 
 
Viikolla 43 järjestettiin liikuntatapahtumia koko 
viikon ajan yhteistyössä Liikuntakeskuksen kanssa. 
Esimerkkeinä voidaan mainita ilmainen punttisali-
opastus ja alennushintaiset hydrospinning -tunnit 
uimahallilla. Liikuntaviikon huipennukseksi järjestet-
tiin 30.10. Lisäaikaa liikunnalle -tapahtuma sauva-
kävelyreitin muodossa. Reitin varrella oli terveys-
aiheisia kysymyksiä. Tapahtumaan oli muun mai-
nonnan lisäksi erikseen kutsuttu kaikki Lohjan 
asukasyhdistykset ja peräti 9 asukasyhdistystä otti 
haasteen vastaan. Parhaiten osallistunut asukas-
yhdistys (43 kävelijää) palkittiin Liikuntakeskuksen 
ohjauspalveluilla (esim. vesijumppaa), muita osallis-
tujia palkittiin apteekkien lahjoittamilla tuotepalkin-
noilla. 

Viikolla 46 järjestettiin kaikissa alueen apteekeissa 
sairaanhoito-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä 
verensokerimittauksia, joiden suosio ylitti kaikki 
odotukset. Mittausaikoja oli yritetty järjestää etenkin 
iltapäivään sijoittuen, jotta työikäisilläkin olisi mah-
dollisuus osallistua. Paikallisen terveyskeskuksen 
kanssa oli sovittu toimenpiteet, joihin korkeat riski-
pisteet tai verensokeriarvot johtavat. 
 
Lisäksi Laurea järjesti 14.11. diabetesaiheisen yleisö-
luennon, jossa näyttelyn lisäksi luennoivat jalkahoi-
taja, diabetesvastuulääkäri ja elintapamuutoksissa 
onnistunut lohjalaismies.  
 
Tapahtumien saama vastaanotto oli positiivista ja 
osallistumisaktiivisuus vilkasta, joten vastaavanlaisia 
teemaviikkoja tullaan varmasti järjestämään vastai-
suudessakin.  
 
Yhteyshenkilö:  
proviisori Saija Leikola, Lohjan 1. apteekki,  
puh. (019) 375 0600 
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3. DEHKON 2D –HANKEALUEIDEN HANKKEET AIHEPIIREITTÄIN 
 
3.1. Toimintamallit 

 
Dehkon 2D –palkinnon saanut hanke, esittely sivulla 
8. 
 

 
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä toimii 
viiden kunnan alueella. Sen muodostavat Suonen-
joen kaupunki sekä Rautalammin, Karttulan, Tervon 
ja Vesannon kunnat. Alueen väestöpohja on noin   
19 600 asukasta. Sisä-Savo kuuluu Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiriin. 
 
Vastuutyöryhmä 
Vastuutyöryhmä: ylilääkäri Jussi Helin, johtava 
hoitaja Aino Hirvonen, lääkäri Aira Airaksinen, 
hanketyöntekijä/sairaanhoitaja Annikki Sutinen, 
fysioterapeutti Johanna Halonen, työterveyshoitaja 
Anne Korhonen, terveydenhoitajat Varpu Vuorela, 
Eija Rahkonen, Tarja Kotilainen, Leea Manunen ja 
Kaisa Ruostila 
 
Dehko omana toimintana 
Vuoden 2003 syksyllä perustettiin kuntayhtymään 
Dehko-työryhmä, johon valittiin diabeteksen ehkäi-
syn kannalta keskeisten toimialueiden edustajia. 
Ryhmän tehtävänä oli luoda yhtenäinen suunnitelma 
diabetekseen sairastumisvaarassa olevien riskiyksi-
löiden kartoittamiseksi sekä heidän ohjauksensa, 
seurannan ja hoidon järjestämiseksi. Hoitopolut 
suunniteltiin vastaamaan valtakunnallista suositusta.  
 
Diabeteksen ehkäisyhanke käynnistettiin innos-
tuneesti omana toimintana vuoden 2004 alussa, 
jolloin lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle järjestettiin 
ensimmäinen koulutustilaisuus. Tiedottamisen ja 
koulutusten avulla on pyritty lisäämään kunta-
yhtymän henkilöstön ja asiakaskunnan tietoisuutta 
diabetesriskin tunnistamisessa. Kuntayhtymän 
henkilökunta on kiinnittänyt erityisesti huomiota 
diabeteksen varhaisen diagnoosin ja hoidon sekä 
korkean riskin strategiaan. Ennalta ehkäisevää 
toimintaa kohdistettiin niihin henkilöihin, joilla 
todettiin riskitestissä suurentunut sairastumisalttius 
diabetekseen.  
 
 

 
Mukaan valtakunnalliseen hankkeeseen      
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuli mukaan Dehko-
hankkeeseen vuonna 2005. Sairaanhoitopiiriltä 
saadun hankerahoituksen turvin on kuntayhtymään 
palkattu puoleksi vuodeksi hanketyöntekijä, jonka 
tehtäviin kuuluu varmistaa diabeteksen ehkäisyn 
nykyisten toimintatapojen ja hoitopolkujen toimi-
vuus sekä edelleen kehittää niitä ja varmistaa D2D-
hankkeen tiedonkeruun toteutuminen. Hanketyön-
tekijä kehittää ryhmäohjaustoimintaa terveellisten 
elintapojen edistämiseksi (mm. ravintoryhmät, 
liikuntaryhmät), rakentaa yhteistyöverkoston 
peruskoulun terveydenhoidon opetusohjelmista 
vastaavien opettajien kanssa tavoitteena parantaa 
nuorten diabetestietoisuutta, toimii yhteistyössä 
muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa terveel-
listen ja diabetesta ehkäisevien elintapojen puolesta 
sekä edistää väestön tietoisuutta diabeteksen ehkäisy-
mahdollisuuksista ja toimii yhdyshenkilönä D2D-
hankkeessa Sisä-Savossa viiden kunnan alueella. 
 
Sisä-Savon D2D-hankkeen toiminta 2005–2006 
•••• Dehko-ryhmä toimii vastuutyöryhmänä, joka 

valvoo ja ohjaa paikallista toimintaa. 
•••• Hoitopolutus on muokattu vastaamaan 

valtakunnallista suositusta. 
•••• Riskitestilomakkeita ja tiedotteita on jaettu mm. 

terveyskeskuksen kaikkiin työpisteisiin, 
apteekkeihin ja yksityisille lääkäriasemille. 

•••• D2D-hankkeeseen liittyvä tiedonkeruu on 
käynnistetty, ja henkilöstö on koulutettu 
lomakkeiden täyttöön.  

•••• Kaksi hoitajaa Suonenjoelta ja Karttulasta 
osallistuivat syksyn PPP-ohjaajakoulutukseen. 
Ryhmäohjaus aloitetaan näissä kunnissa 2006 
vuoden alussa. Keväällä 2006 PPP-ohjaaja-
koulutukseen osallistuu Rautalammilta, 
Vesannolta ja Tervosta yhteensä 2–3 hoitajaa ja 
kaksi fysioterapeuttia. 

•••• Fysioterapeutit kartoittavat kuntien liikunta-
tarjonnan (mitä, kenelle, missä, ketkä väliin-
putoajia, liikuntapaikkojen kunto ja asiakkaiden 
mahdollisuus käyttää niitä). Liikuntakalenterit on 
työstetty valmiiksi Suonenjoella ja Karttulassa. 
Riskiasiakkaat ohjataan arkiliikunnan pariin. 

•••• Hankkeessa on käynnistetty yhteistyö eri 
yhdistysten kanssa, jotta kolmas sektori saadaan 
mukaan ehkäisytyöhön ja toimimaan terveel-
listen elintapojen puolesta lisäämällä väestön 
tietoisuutta aikuistyypin diabeteksen merkityk-
sestä terveydelle. 

•••• Yhteistyö terveystiedon opettajien kanssa on 
valmisteilla nuorten diabetestietoisuuden 
lisäämiseksi.  

Dehkon 2D –hanke Sisä-Savon 
terveydenhuollon kuntayhtymässä 

Kauhavan seudun kansanterveystyön 
kuntayhtymän Dehkon 2D –hanke 
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•••• Tapahtumat: Terveysmessut Karttulassa 
11.02.05 

 
Yhteyshenkilö:  
D2D-hanketyöntekijä Annikki Sutinen, Sisä-Savon 
terveydenhuollon kuntayhtymä puh. 044 050 3277 
tai 020 150 3431, annikki.sutinen@sstk.kuh.fi 
 

 
Lapinlahden kunta on Suomessa tyypillinen, hieman 
muuttotappiollinen maaseutupaikkakunta, jonka ikä-
rakenne ei oleellisesti poikkea suomalaisten maa-
seutupaikkakuntien keskiarvosta. Kunnan väkiluku 
on 7 700 asukasta. Asukkaista alle 15-vuotiaita on   
19 %, 15─64-vuotiaita 63 % ja yli 65-vuotiaita 18 %. 
Lapin-lahden kunnassa hyvinvointistrategia on sisälly-
tetty kuntastrategiaan. Hyvinvoinnin- ja terveyden 
edistäminen nähdään tärkeänä kaikilla hallinnon-
aloilla. Dehkon 2D-hankkeeseen vastaamme 
kolmella strategialla. 
 
1. Tutkimusstrategia: 
Vuonna 2003 Kuopion yliopistosta lähestyttiin 
kunnanjohtaja Kari Virrantaa ajatuksella, että 
Lapinlahti ottaisi vetovastuun lihavuuden, metabo-
lisen oireyhtymän ja diabeteksen preventiossa 
Savossa. Kunta myönsi hankkeelle 10 000 euron 
apurahan toiminnan käynnistämiseksi. Vuonna 2004 
lähetettiin 760:lle iältään 30─65-vuotiaille (syntymä-
vuosikohortit) lapinlahtelaisille kysely, jossa tiedus-
teltiin heidän omia ja lähisukulaistensa sairauksia 
sekä terveystottumuksia. Lisäksi heitä pyydettiin 
ilmoittamaan pituutensa ja painonsa. Kyselyyn vastasi 
80 %. Selvityksen mukaan ylipainoisia (BMI>25) on 
noin kuusi henkilöä kymmenestä ja selvää terveys-
haittaa merkitsevä ylipaino (BMI>30) on joka viiden-
nellä. Tämä väitöskirjaa varten suoritettu kysely 
osoitti useiden sydän- ja verisuonisairauksien 
vaaratekijöiden kasaantumista samoille henkilöille. 
Erityisenä vaaratekijöiden kertymäryhmänä voidaan 
tutkimuksen perusteella pitää keski-ikäisiä miehiä. 
Joka kolmannella oli ilmoituksensa mukaan kohon-
nut verenpaine joka neljäs ilmoitti rasva-arvojensa 
olevan poikkeavat. Vastanneista 7 % ilmoitti sokeri-
arvojensa olevan koholla tai sairastavansa diabetesta. 
Nämä alustavat analyysit osoittavat, että diabeteksen 
syy-seuraussuhteet saattavat olla moninaiset ja tutki-
mus valmistuessaan merkittävä. Diabeteksen ehkäi-
syyn on kunnassa lähdetty näyttöön perustuvin 
interventioin. 
 
2. Korkeanriskin strategia: 
Moniammatillinen D2D-hanketyöryhmä järjestää 
terveyskeskuksessa koulutusta ja toteuttaa sekä 

yksilö- että ryhmäohjausta. Terveystoimen suunni-
telmalliset hoitopolut ja toimintaohjeet ohjaavat 
asiakkaat seulonnan jälkeen tarpeelliseen hoitoon, 
seurantaan ja ohjaukseen. D2D-tietoutta ollaan 
viemässä eteenpäin mm. painonhallinta-, tupakan-
vieroitus-, mielenterveys-, erityisliikunta- ja Tulppa- 
ryhmissä.  
 
3. Väestötason strategia: 
Lapinlahdella Dehkon sanomaa vie väestötasolle Ylä-
Savon terveysliikunta ja ravitsemus –hanke. Tämä 
seutukunnallinen hanke on Lapinlahden kunnan 
alullepanema ja hallinnoima. Lapinlahdella hanke-
toimintaa on pyritty toteuttamaan vauvasta vaariin 
poikkihallinnollisena yhteistyönä. Hankkeen kautta 
päivähoidon toimijoille on tarjottu liikunta- ja ravitse-
muskoulutusta sekä materiaalia ja toimintamalleja. 
Ohjatun välituntiliikunnan kokeilulla taas on lisätty 
liikuntaa kaikilla Lapinlahden alakouluilla. Kunnan 
työ-ikäisille ja ikääntyneille on tarjottu tietoiskuja, 
luentoja sekä terveysjärjestöyhteistyönä toteutetut 
terveysmessut. Lisäksi Ylä-Savoa kiertäneellä ravinto-
näyttelyllä on tavoitettu kaiken ikäisiä kuntalaisia 
myös Lapinlahdella. 
 
Yhteyshenkilö:  
Johtava hoitaja Esa Pekkarinen, Lapinlahden 
terveyskeskus, puh. (017) 272 0402, 
esa.pekkarinen@lapinlahti.fi 
 

 
Työryhmä: Lääkäri Mirja Pääkkönen, osastonhoitaja 
Hilja Ryynänen, terveydenhoitaja Sari Nurmenniemi, 
TtM-opiskelija terveydenhoitaja Arja Halkoaho, TtM-
opiskelija terveydenhoitaja Marja Kavilo, ylilääkäri 
Martti Pärnänen 
 

Terveydenhoitajat ovat tehneet 2000-luvun alusta 
alkaen elämäntapakartoituksia potilaille, joilta löytyy 
tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. Niiden jälkeen 
potilas on ohjattu yksilöohjaukseen, lyhytkestoiseen 
ryhmäohjaukseen tai pitempikestoiseen PPP-ryh-
mään. Asiakkaat ovat tulleet lääkärien, omahoitajien 
ja terveydenhoitajien aikuisvastaanotoilta. Lasten-
neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on aloitettu 
koko perheeseen kohdistettuja interventioita. Hoito-
polkuja tarkasteltaessa havaittiin niissä olevan auk-
koja ja toiminnan tulosten jääneen järjestelmällisesti 
seuraamatta.   
 
Kehityshanke kuvaa ehkäisyn prosessit ja vahvistaa 
olemassa olevat hoitopolut. Uudet hoitopolut luo-

Diabeteksen ehkäisy Lapinlahden 
kunnassa, kolmen kohdan strategia 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoito-
polkujen kehittäminen Siilinjärven ja 
Maaningan terveydenhuollon 
kuntayhtymässä 2005 – 2006 
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daan erityisesti gestaatiodiabeetikoille ja mielen-
terveyspotilaille. Tavoitteena on pysyvä toiminnan 
muutos työyhteisössä. Tulosten ja vaikuttavuuden 
seuraamiseksi pyritään kehittämään järjestelmä, jota 
voidaan tulevaisuudessa soveltaa kaikkien valtimo-
tautipotilaiden interventioissa. Hoitopolkukokonai-
suus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2006 
loppuun mennessä. Se liitetään paikalliseen diabe-
teksen hoito-ohjelman hierarkkiseen prosessikuvauk-
seen kaikkien työntekijöiden työasemille. 
 
Hankkeen pohjaksi on luotu hoitopolun perusmalli 
ja intervention tulosten seuraamiseksi avainindikaat-
toreiden Excel-taulukkomalli. Hoitopolussa käytetään 
Diabetesliiton riskinarviointilomaketta sekä liitetään 
korkean riskin henkilöiden tiedonkeruu samaan 
yhteyteen. Talon ulkopuoliset toimijat yhdistetään 
hoitopolkuun. Toteutuksesta huolehtimaan on valittu 
työryhmä hankkeen kannalta oleellisilta alueilta: 
lääkärien ja omahoitajien vastaanotot, mielenterveys-
työ, työterveyshuolto, äitiysneuvola, koulu- ja opiske-
lijaterveydenhuolto, lastenneuvola, fysioterapia. 
Jokainen vastuutyöryhmän jäsen huolehtii omalla 
alueellaan hoitopolkukaavion mukaisen sovelluksen 
kehittämisestä. Oman työyhteisön sisällä ideoimalla 
pyritään saamaan aikaan kaikkia työntekijöitä moti-
voiva malli, jolla on hyvät edellytykset muotoutua 
pysyväksi toiminnaksi käytettävissä olevat resurssit 
huomioiden. Työyksiköstä valittu sopiva henkilö 
tekee työstään vapautettuna selvitystä 2–4 viikon 
ajan. Jokaisesta yksiköstä pyritään osallistumaan PPP-
ryhmäohjaajakoulutukseen. 
 
Hankkeen tutkimuksellisessa osuudessa kaksi tervey-
denhoitajaa tekee Pro gradu -tutkielman gestaatio-
diabeetikoiden terveysvalinnoista ja terveyteen liitty-
västä elämänlaadusta Kuopion yliopiston hoitotie-
teen laitoksella professori Anna-Maija Pietilän ohja-
uksessa. Tutkimuksessa saatua tietoa hyödynnetään 
GDM-asiakkaiden interventioiden sisältöä kehitettä-
essä. Tavoitetuille potilaille tarjotaan osallistumista 
seurantaan omassa terveyskeskuksessa. 
 

Yhteyshenkilö:  
Diabetesvastuulääkäri Mirja Pääkkönen,  
Siilinjärven terveyskeskus 
puh. (017) 402 111, mirja.paakkonen@tk.siilinjarvi.fi 
 

 
Dehkon 2D –hankesuunnitelma ajalle 1.11.05 – 
30.4.06, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeen-
panohanke (Pohjois-Savon shp) 
 
Tarve  
Tyypin 2 diabetes lisääntyy räjähdysmäisesti kautta 
maailman. Myös Leppävirralla väestövastuutyössä 
tavataan korkean riskin yksilöitä jopa päivittäin. 
Elämäntapamuutoksilla voidaan torjua tyyppi 2 
diabetesta tai siirtää myöhempiin ikävuosiin. Peri-
mään ei voida vaikuttaa, mutta tupakoimattomuus, 
fyysinen aktiivisuus, terveellinen ruoka ja normaali 
paino ehkäisee kaikkia sydän- ja verisuoni-sairauksia. 
Hankkeessa mietitään kunnan eri yhteistyötahojen 
kanssa miten löydetään sairastumisvaarassa olevat ja 
tuetaan omaehtoista terveydenedistämistä korkean 
riskin yksilöillä ja koko väestössä. Kysymys on siitä, 
miten ihmiset itse saadaan oivaltamaan, että Päivän 
Pienillä Päätöksillä tehdään terveyttä. Perustervey-
denhuollon toimijat ja työterveyshuolto ovat avain-
asemassa korkean riskin asiakkaiden seulonnassa, 
hoidonohjauksessa ja seurannassa. 
 
Mitä tehdään 
Hoitopolku kirjataan korkean riskin asiakkaiden 
seulontaa, ohjausta ja seurantaa varten. Riskiyksilöt 
itse ja heitä kohtaavat tietävät, mistä saavat tietoa, 
tukea ja kannustusta omahoitoonsa. Interventiot 
toimivat. Kehitetään kunnan eri toimijoiden kanssa 
elämäntapamuutosten tueksi pysyviä yksilö- tai 
ryhmäneuvontamalleja. Seurattavat mittarit määri-
tellään. Kehitetään potilastietojärjestelmän hyväksi-
käyttöä hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ennal-
taehkäisevän työn vaikuttavuuden seuraaminen 
mahdollistuu - lisää henkilökunnan työmotivaatiota 
ja työhyvinvointia. Tietoja käytetään suunnittelussa ja 
päätöksenteossa.  
 
Miten 
Arvioidaan nykykäytännöt (SWOT). Elämäntapa-
kartoituksen teko osataan, mutta lisätään koulutusta 
ihmisen arjen ymmärtämisestä (empowerment ja 
motivoiva haastattelu). Miten erilaiset hallintakäsi-
tykset ja arvomaailmat ohjaavat ihmisten valintoja. 
Opetellaan perustelemaan terveystottumuksen 
muutostarve asiakaslähtöisesti - tavoitteena terveys-
viestinnän samansuuntaisuus. Pidetään ”ideariihiä” 
käytäntöjen muutostarpeesta, jotta opitaan näke-
mään yhteistyömahdollisuudet kunnan eri hallinto-
kuntien kanssa, vastuunjako selvittäen. Liikuntatoimi 
ja kansalaisopisto panostavat erilaisiin aktiviteettei-
hin. Liikkumisreseptin käyttöä lisätään. Paikalliset 
leipomot ja ravintolat huomioivat teemapäivissään 
suola-, rasva- ja kuituasioita. Seulonnassa hyödyn-
netään apteekkien osaamista. Sydänmerkkituote 

Miten valtimotautia torjutaan Leppävirralla 



 25 

tehdään tutuksi väestölle kansanterveysjärjestöjen ja 
elintarvikekauppiaiden kanssa. Selvitetään yhteydet 
muiden terveydenedistämishankkeiden kanssa 
omassa - ja naapurikunnissa. Haastetaan kyläläiset 
omaehtoiseen kampanjaan, mihin saadaan julki-
suutta paikallislehden jutulla. Se on 2 000 kilon 
keikka Sorsakoskella: 
 
Sauvo ja souva Leppävirta Suomen kartalle. Rajoita 
riskit, liikuta lihoja, pudota painoa - tavoittele 
terveyttä! 
 
Motto: Terveyttä ei tehdä terveyskeskuksessa, vaan 
kunkin ihmisen arjessa PÄIVÄN PIENISSÄ 
PÄÄTÖKSISSÄ 
 
Yhteyshenkilö:  
Hanketyöntekijä Ulla Pailamo, Leppävirran 
terveyskeskus, puh. 040 825 3556, 
ulla.pailamo@leppavirta.fi 
 
 

 
Työryhmä: dehkohoitajat Marja-Leena Airaksinen, 
Pirjo Aromaa, Pirkko Karvonen, fysioterapeutti 
Helena Ivari ja projektisihteeri Anneli Salminen 
 
Tampereen Dehko-ohjelma 2000–2010 valmistui 
syksyllä 2001. Siinä esitettyjen henkilöstölisäysehdo-
tusten mukaan valtuusto hyväksyi kolmen tervey-
denhoitajan toimen perustamisen. Toimet täytettiin 
huhtikuussa 2004 ja työn painopisteeksi määriteltiin 
diabeteksen ennaltaehkäisy. Epäviralliseksi nimityk-
seksi näille terveydenhoitajille tuli DEHKOHOITAJA.  
 
Työn alkaessa sovittiin dehko-työryhmän sihteerin 
kanssa koko kaupunkia koskevat yhtenäiset toiminta-
mallit ja määriteltiin dehkohoitajien toimenkuva 
dehkotyöryhmän antamien raamien mukaan. 
Dehkohoitajille ohjautuu asiakkaita 40- ja 50-
vuotiaitten ikäkausitarkastuksista, työterveyshuol-
losta, perusterveydenhuollon vastaanotoilta sekä 
yleisötapahtumista, joissa korkea sairastumisriski on 
todettu.  
 
Toimenkuvassa painottuu työikäisten riskiasiakkaiden 
tehostettu intervention käynnistäminen ja jatkohoi-
don suunnittelu, painonhallintaryhmien koordinointi, 
kehittäminen ja vetäminen yhteistyössä muiden ter-
veydenhoitajien kanssa. Oman alueen henkilökun-
nalle ja väestölle tiedottamisesta myös huolehditaan. 
Yleisöä on tavoitettu erilaisissa tapahtumissa esim. 
terveystoreilla, yhdistyksissä, kauppakeskuksissa. 
Tapahtumista tietoa on levitetty laajasti myös median 
avulla. Yhtenäisestä kirjaamiskäytännöstä sovittiin, 

jotta asiakkaan muutosprosessia tukeva tiedonkulku 
toteutuu. 
 
Dehkohoitajat ovat olleet mukana kehittämässä 
”Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon työnjako 
Tampereella” -hoidonohjausmallia.  
 
Tampere laati Aikapommi-hankesuunnitelman 
lähtiessään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukana 
Dehkon 2D-hankkeeseen vuonna 2004. Hanketta 
koordinoimaan palkattiin dehko-työryhmän sihteeri 
kokopäiväiseksi projektisihteeriksi ja vuoden 2005 
alussa fysioterapeutti kehittämään liikuntainterven-
tiota ja rakentamaan liikuntaketjua.  
 
Dehkohoitajien ja fysioterapeutin yhteistyö mahdol-
listaa asiakkaan etenemisen elämäntapamuutok-
sessaan. Terveysliikuntaneuvonnan pienryhmien, 
liikuntakokeilujen ja yksilöohjauksen avulla tuetaan 
asiakkaan ohjautumista itsenäiseen terveysliikuntaan. 
Fysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu myös liikunta-
neuvontaosaamisen kehittäminen, terveysliikuntapal-
veluista tiedottaminen ja yhteistyö liikuntapalvelu-
tuottajien, kuten liikuntatoimen kanssa. Tavoitteena 
on, että asiakas saa perusterveydenhuollossa laadu-
kasta ja moniammatillista liikuntaneuvontaa. 
 
Seuranta intervention eri vaiheissa tukee asiakkaan 
kanssa yhdessä laaditun tavoitteellisen suunnitelman 
toteutumista. Tasavertainen kohtaaminen ja vuoro-
vaikutteisuus auttavat häntä pysyvään elämäntapa-
muutokseen. Päämääränä on työmuotojen laadulli-
nen kehittäminen ja niiden saaminen  osaksi koko 
perusterveydenhuollon arkityötä ja verkostoituminen 
mm. työterveyshuollon kanssa.  
 
Yhteyshenkilö:  
Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen 
kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi  
puh. 020 777 8854, 050 521 5063, 
anneli.salminen@tampere.fi  
 

 
Tampereella tehdään ikäkausitarkastuksia aikuisten 
terveystarkastusyksikössä 40- ja 50-vuotiaille miehille 
ja naisille. Myös 70-vuotiaat kaupunkilaiset saavat 
kutsun terveystarkastukseen. Tarkastukset ovat kuu-
luneet jo lähes 20 vuoden ajan alueellisten aikuis-
neuvoloiden toimintaan.   
 
Vuonna 2003 valmistui Tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelma Tampereella, joka oli Tampereen sosiaali- 
ja terveystoimen Dehko-työryhmän laatima paikal-
linen sovellutus ja käytännön ohjeisto Diabetesliiton 

Kaikem paree ydinryhmä ja maailman 
ainoat dehkohoitajat Tampereella  

Ikäkausitarkastuksilla tärkeä osa 
Tampereen Dehkon 2D -hankkeessa 
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kansallisesta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta 
vuosina 2003–2010. Ohjelman mukaisesti Tampe-
reella toteutettiin Ruotu-tutkimus (Riskiseulonnan 
osuvuuden arviointi terveyskeskuksen terveystarkas-
tuksissa), jossa Diabetesliiton tyypin 2 diabeteksen 
sairastumisriskin arviointilomaketta käytettiin kaikissa 
näissä ikäkausitarkastuksissa. Asiakkaan saadessa 12 
pistettä tai enemmän, hänet lähetettiin sokerirasitus- 
ja lipiditutkimuksiin ja niistä seuraaviin interventioi-
hin, kuten myöhemmin D2D-hankkeessa. 
 
Ikäkausitarkastuksiin (40- ja 50-vuotiaat) tullessaan 
asiakas täyttää edelleen Diabetesliiton riskitesti-
lomakkeen. Jos hän saa 15 pistettä tai enemmän, 
hänet ohjataan sokerirasitus- ja lipiditutkimuksiin. 
Vastauksiaan hän menee kuulemaan alueensa 
dehkohoitajan vastaanotolle. Dehkohoitajan luona 
asiakas käy kaksi kertaa, jolloin käynnistetään tervey-
denhoitajan käyntiin liittyvät interventiot Dehkon 2D 
-hankkeen ohjelman mukaisesti. Tämän jälkeen asia-
kas ohjataan tarvittaessa painonhallintaryhmään tai 
muihin interventioihin. Jos yksilöohjausta tarvitaan, 
se jatkuu alueellisen aikuisneuvonnan terveyden-
hoitajan vastaanotolla.  
 
Riskitestilomake lähetetään etukäteen myös 70-
vuotiaitten terveystarkastuksiin tulijoille tarkastuk-
seen liittyvän kyselylomakkeen mukana ja samoin 
kriteerein heidät lähetetään laboratoriotutkimuksiin 
ja käynnistetään D2D-hankeen mukaiset interven-
tiot, kuten 40- ja 50-vuotiaillakin.  
 
Ikäkausitarkastuksissa tavoitetaan suuri joukko vali-
koitumatonta väkeä. Dehkon korkean riskin strate-
gian yhtenä kohtana on tyypin 2 diabeteksen riski-
ryhmiin kuuluvien tavoittaminen suunnatuissa terve-
ystarkastuksissa. Tällä toiminnalla saadaan tavoitet-
tua osa siitä joukosta, joka ei tavallisesti käytä terve-
yspalveluja. Osallistumisprosentti tarkastuksiin vaih-
telee 40- ja 50-vuotiailla miehillä ikäryhmästä riippu-
en 61–64 % ja naisilla 84–90 %. 70-vuotiaitten 
terveystarkastuksiin osallistuu noin 84 % ikäluokasta.  
 
Yhteyshenkilö:  
Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen 
kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi  
puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, 
anneli.salminen@tampere.fi 

 
 
 

 
Virrat on Pohjois-Pirkanmaalla sijaitseva noin 8 000 
asukkaan kaupunki. Vesi, jylhät kalliot ja upeat 
männikkökankaat hallitsevat virtolaista luontoa ja 
maisemaa. Virroilla asuu pirkanmaalaisesti melko 
vanhusvoittoinen väestö, mistä johtuen tyypin 2 
diabeetikoiden määrä on suhteellisen suuri. 
 
Virroilla on vuodesta 1998 alkaen toteutettu MBO-
laatuhanketta, jonka tavoitteena on ollut seuloa 
MBO-potilaita ja seurata heidän hoitoaan sekä 
samalla ehkäistä tyypin 2 diabetesta. Käytännössä 
näiden MBO-seulaan jääneiden asiakkaiden seuranta 
on jäänyt satunnaiseksi ja diabeteksen ehkäisyohjel-
ma tuli kuin tilauksesta muistuttelemaan terveyskes-
kuksen henkilökuntaa ja asiakkaita MBO -asiasta ja 
tietysti tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä. 
 
Virtain terveyskeskuksessa otettiin Tyypin 2 diabe-
teksen sairastumisriskin arviointilomake (jatkossa 
riskitesti) systemaattiseen käyttöön vuoden 2004 
syksyllä kaikkien 40-vuotiaiden ikäkausitarkastuk-
sissa. Lisäksi riskitestejä on tehty terveydenhoitajien 
aamuvastaanotoilla henkilöille, joilla on epäilty ole-
van suurentunut diabetesriski. Koko terveyskeskuk-
sen henkilökunnalle tehtiin myös diabetesriskitesti. 
Vuoden 2005 aikana on myös aloitettu diabetestieto-
iskut työpaikoilla ja niiden yhteydessä on testattu 
paikalla olleet työntekijät. Tähän mennessä on jo 
käyty Virtain kolmella suurimmalla työpaikalla. 
Virtolaisten tietoisuutta diabeteksen ehkäisystä on 
myös lisätty paikallislehden artikkeleilla sekä erilai-
sissa kylätapahtumissa, joissa diabeteshoitaja on 
käynyt tietoiskuja antamassa. 
 
Riskitestit ovat poikineet yhteensä 75 glukoosi-
rasitusta, joista 27 %:lla on ollut diabeettinen tulos. 
Onneksi kuitenkin yli puolella testatuista on ollut 
normaali sokerinsieto. Riskitesti on koettu hyväksi ja 
nopeaksi työvälineeksi ja ehkä juuri siksi sen käyttö 
onkin ollut niin runsasta. 
 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke on lähtenyt 
Virroilla käyntiin vauhdilla. Terveydenhuollon 
ammattilaiset ovat tietoisia diabeteksen ehkäisyn 
tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta, ja siten motivaatio 
tähän työhön on pysynyt korkealla. Työn tulokset 
eivät ehkä ole kovin näkyviä vielä, mutta vuosien 
varrella tämä työ – kuten kaikki muukin ennalta-
ehkäisytyö – kantaa runsaasti hedelmää. 
 
Yhteyshenkilö:  
Diabeteshoitaja Anu Hietala, Virtain terveyskeskus 
puh. (03) 485 3252, anu.hietala@virrat.fi 
 

D2D Virroilla 
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Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymän 
(Kylmäkosken, Urjalan ja Viialan) liittyminen Dehkon 
2D –hankkeeseen vuonna 2004 oli luonteva ratkaisu 
kuntayhtymälle, jossa jo ennestään oli panostettu 
diabeetikkojen hyvään hoitoon: terveyskeskuksessa 
toimii diabetestyöryhmä, kunnittain nimetyt diabe-
teshoitajat ja vastuulääkäri. Terveyskeskuksessa on 
käytössä oma tyypin 2 diabeteksen hoito-ohje ja 
systemaattinen tiedonkeruu diabeetikoista. Hank-
keen vahvuus on alusta alkaen ollut terveydenhuol-
lon johdon vankka sitoutuminen ja työntekijöiden 
innostus. Hankesuunnitelman on laatinut ja sen 
toteutumista seurannut moniammatillinen työryhmä, 
johon kuuluvat ylilääkäri, johtava hoitaja, kaksi väes-
tövastuulääkäriä, kolme diabeteshoitajaa, työterveys-
hoitaja, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti.   
 
Väestöstrategiaa on toteutettu yhteistyössä mm. 
kuntien liikunta-, sosiaali- ja koulutoimien, apteek-
kien sekä kansanterveysjärjestöjen kanssa. Syksyllä 
2004 käynnistyi miesten 40-vuotistarkastuksen 
yhteydessä poimituille vähän liikkuville miehille 
suunnattu "Kuntokopla", jossa fysioterapeutin opas-
tuksella tutustutaan eri liikuntamuotoihin ja kannus-
tetaan liikkumisen iloon. Ravitsemusterapeutti on 
käynyt koulujen ja päiväkotien vanhempainilloissa 
puhumassa terveellisestä ravitsemuksesta. Maailman 
Diabetespäivää on vietetty mm. yleisöluennoin 
yhteistyökumppaneiden tuella. Paikallislehtiin on 
saatu artikkeleita, joilla pyritään kohottamaan 
väestön diabetestietoisuutta.  
 
Korkean riskin strategian puitteissa on diabetesriski-
lomakkeen täyttö nivottu luontevasti 40-vuotiaiden 
miesten ja 50-vuotiaiden naisten terveystarkastuk-
siin. Lisäksi riskilomaketta käytetään kaikissa työter-
veyshuollon terveystarkastuksissa sekä vuoden 2005 
alusta aikuisneuvolan ajanvarausvastaanotoilla. 
Kaikki gestaatiodiabeetikot on myös otettu mukaan 
hankkeeseen. Osana korkean riskin strategiaa 
terveyskeskuksessa toimii painonhallintaryhmä, jota 
vetävät ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti.  
 
Lokakuuhun 2005 mennessä riskilomakkeita on 
täytetty 1 284, ja korkean riskin potilaita on seuran-
taan saatu 151. Lyhytinterventiokeruu 300 potilaasta 
on saatu valmiiksi keväällä 2005. Selkeä projekti-
suunnitelma ja saatu hankerahoitus ovat auttaneet 
pitämään kokonaisuuden hallinnassa. Terveyskes-
kuksen henkilökunta on osallistunut aiheeseen 
liittyviin koulutuksiin, ja lasten lihavuuden ehkäisy-
toiminnan suunnittelu on aloitettu. Suurimpana 

lähitulevaisuuden haasteena on Toijalan liittyminen 
kuntayhtymään vuoden 2006 alusta ja D2D-
hankkeen toteuttaminen Toijalan alueella. Peruster-
veydenhuollon resurssien riittämättömyys on mah-
dollinen uhka projektille, mutta toistaiseksi henkilö-
kunnan ja johdon sitoutuminen hankkeen laajuuteen 
on mahdollistanut suunnitellussa aikataulussa pysy-
misen ja herättää toiveikkuutta myös tulevaisuuden 
suhteen.  
 
Yhteyshenkilö:  
Terveydenhoitaja Maritta Tuomi, Etelä-Pirkanmaan 
terveydenhuollon kuntayhtymä, Kylmäkosken 
neuvola  
puh. (03) 549 2422 tai 040 559 4822, 
maritta.tuomi@epthky.fi 
 

 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän 
jäsenkuntia ovat Kangasala (25 682), Kuhmalahti 
(1 096), Luopioinen (2 372 asukasta) ja Pälkäne      
(4 321 asukasta). Väestöpohja oli 33 471 asukasta 
vuoden 2003 lopussa. 
 
Väestövastuuperiaatteella toimivassa terveyskeskuk-
sessa jokainen terveyskeskuslääkäri hoitaa oman 
alueensa diabeetikot. Terveyskeskuksessa toimii yksi 
päätoiminen diabeteshoitaja ja hänen varahenkilö-
nään yksi koulutettu terveyskeskussairaalan sairaan-
hoitaja. 
 
Tavoitteet   
D2D-hankkeen tavoitteena on aikaansaada vuoden 
2007 loppuun mennessä koko henkilökunnan sisäis-
tämä tyypin 2 diabeteksen ehkäisymalli, joka on osa 
jokapäiväistä työtä. Ehkäisymalli tulee olla kirjattuna, 
jotta se on helposti kaikkien saatavilla ja käytettävis-
sä. Ehkäisymallia tullaan käyttämään uusien työn-
tekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä ja muun 
henkilökunnan täydennyskoulutuksessa. 
 
Hankkeen nykytilanne 
Kangasalan seudun terveyskeskus aloitti D2D-hank-
keen syyskuussa 2004. Hankkeella on moniammatil-
liset ohjaus- ja hanketyöryhmät. Alatyöryhmiä perus-
tetaan tarvittaessa työstämään erilaisia teema-alueita. 
 
Hanke alkoi kahdella pilottialueella eli työterveys-
huollossa ja Luopioisten avoterveydenhuollossa. Ne 
kuvasivat tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoiminnan 
nykytilanteen ja etsivät sitä kautta kehittämiskohteita. 
Sen jälkeen on toimintaa kehitetty D2D:n valtakun-
nallisen projektisuunnitelman mukaisesti.  
 

Diabeteksen ehkäisy myötätuulessa ─ 
Dehkon 2D -hanke Etelä-Pirkanmaan 
terveydenhuollon kuntayhtymässä 

D2D-hanke Kangasalan seudun 
terveyskeskuksessa 



 28 

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointi-
lomake on otettu systemaattisesti käyttöön tervey-
denhoitajan, sairaanhoitajan, työterveyshoitajan, 
diabeteshoitajan ja lääkärin vastaanotoilla sekä 
erilaisissa terveystarkastuksissa. 
 
Asiakkaat on ohjattu joko yksilölliseen tai ryhmäinter-
ventioon. Ryhmät ovat olleet ensitieto-, liikunta- ja 
painonhallintaryhmiä. Kuntayhtymässä on ollut jo 
useiden vuosien ajan käytössä kooste alueen aikuis-
ten liikuntaryhmistä, ja sen käyttöä on nyt tehostettu. 
Suunnitteilla on miesten elintapaneuvontaryhmän 
kokeileminen myöhemmin. 
 
Pilottialueiden ja koko terveyskeskuksen henkilökun-
taa on koulutettu runsaasti. Koulutusta on järjestetty 
henkilökunnan toivomusten mukaisesti ravitsemuk-
sesta, liikuntaneuvonnasta, tupakoinnin lopettamisen 
ohjauksesta ja erilaisten ryhmien ohjaamisesta. 
 
Hankkeen laajeneminen 
Syyskuussa 2005 D2D-hanke on laajentunut 
Kuhmalahden, Pälkäneen ja Sahalahden avoter-
veydenhuoltoon. 
 
Vuoden 2006 alusta hanke laajenee Kangasalan 
alueelle, jolloin koko kuntayhtymä on hankkeessa 
mukana. Näillä uusilla alueilla huomioidaan työter-
veyshuollon ja Luopioisten kokemukset ja jatketaan 
yhdessä niiden kanssa ehkäisymallin kehittämistä. 
 
Yhteystiedot:  
D2D-yhdyshenkilö Marketta Ahonen, Kangasalan 
seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä  
puh. (03) 2851 111, 
marketta.ahonen@tk.kangasala.fi 
 

 
Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa diabee-
tikoita hoitavat kaikki 13 väestövastuulääkäriä, kaksi 
diabeteshoitajaa, ravitsemusterapeutti, jalkojen-
hoitaja ja fysioterapeutti. Vuosina 2002–2004 laadit-
tu hoito-ohjelma toimii yhteisenä ohjenuorana dia-
beteksen hoidossa ja hoidon ohjauksessa. Asiakkaat, 
joilla on todettu koholla oleva paastosokeri tai 
huonontunut sokerinsieto, kuuluvat tämän hoito-
ohjelman piiriin. 
 
Yksilöllisen hoidonohjauksen lisäksi asiakkaita on 
voitu ohjata moniammatillisesti toteutettuihin 
painonhallinta- ja diabetesryhmiin sekä terveys-
keskuksen fysioterapiaosaston järjestämiin liikunta-
ryhmiin.  

Diabetesriskin seulontaa on tehty jo muutaman 
vuoden ajan terveysneuvonnan toteuttamissa 40- ja 
45-vuotiaiden miesten sekä 45- ja 50–vuotiaiden 
naisten terveystarkastuksissa. Asiakkaat, joilla on ollut 
poikkeavat sokeriarvot, ovat ohjautuneet hoito-ohjel-
man mukaiseen hoitoon, mutta muille korkeita riski-
pisteitä saaneille ei ole ollut yhteisesti sovittua hoito-
polkua. Gestaatiodiabeteetikkoja on seulottu ja hoi-
dettu raskausaikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
ohjeen mukaan, mutta toimintamalli jatkoseuran-
nasta on puuttunut.  
 
Näistä lähtökohdista päätimme kesällä 2004 keskit-
tyä D2D-hankkeessamme tyypin 2 diabeteksen riski-
ryhmiin kuuluvien henkilöiden seulonnan laajenta-
miseen sekä ohjauksen ja seurannan järjestämiseen. 
 
D2D-hanke nivottiin osaksi samaan aikaan menossa 
olevaa hoitajien vastaanottotoiminnan kehittämistä, 
jonka tavoitteena oli aluksi tehostaa verenpaine-
potilaiden seurantaa ja ohjausta ja myöhemmin vuo-
den 2007 aikana laajentua väestövastuuhoitajatyös-
kentelyksi. Hoitajat täyttävät diabetesriskin arviointi-
lomaketta verenpainevastaanottojen yhteydessä ja 
antavat ohjausta 7–20 riskipistettä saaneille asiakkail-
le sekä huolehtivat jatkoseurannasta. Hankkeen alku-
mittauksena sairaanhoidon opiskelija Eija Weckman-
Rossi teki opinnäytetyön, jonka aiheena oli veren-
paineasiakkaan yksilövastuisen hoitotyön toteutumi-
nen sairaanhoitajan vastaanotolla. Keskeisinä kehittä-
mistoimenpiteinä hankkeessa on ollut hoitajien 
perehdyttäminen hankkeeseen, täydennyskoulutus 
sekä vastaanottotoiminnan käytännön järjestelyt.  
 
Vuoden 2005 aikana sovittiin myös terveysneuvon-
nan ikäkausitarkastuksissa korkeita riskipisteitä saa-
neiden henkilöiden ohjauksesta ja hoidosta. Terveys-
tarkastuksen tekevä terveydenhoitaja antaa lyhyt-
ohjauksen 7–14 pistettä saaneille, ja yli 15 pistettä 
saaneet ohjataan diabeteshoitajan vastaanotolle. 
Jatkossa, kun hoitajien vastaanottotoiminta vakiintuu, 
15–20 pistettä saaneet ohjataan väestövastuuhoita-
jien asiakkaiksi. 
 
Gestaatiodiabeetikkojen seurannan ja hoidon järjes-
täminen on työn alla. Hankkeen vahvuutena on sen 
maastoutuminen olemassa olevaan käytäntöön. 
Verenpaineen paikallisiin olosuhteisiin sovellettu 
Käypä hoito –suositus oli ollut käytössä vajaan vuo-
den ja diabeteksen ennaltaehkäisy löydettiin luonte-
vaksi osaksi olemassa olevaa käytäntöä.   
  
Yhteyshenkilö:  
Merja Hanski puh. 040 826 7644, 
merja.hanski@vlk.fi 

Verenpainevastaanoton hoitajista 
dehkohoitajia ─ D2D-hanke Valkeakosken 
sosiaali- ja terveyskeskuksessa  



 29 

 
 
 

Hämeenkyrö on 10 000 asukkaan kunta, jonne 
syntyy runsaat sata lasta vuodessa, syntyneiden lisäksi 
kuntaan muuttaa uusia lapsiperheitä. Hämeenkyrön 
terveyskeskus päätti lähteä diabeteksen ehkäisy-
projektiin mukaan muutamalla kohderyhmällä. 
Tähän hanke-esittelyyn otamme esimerkiksi lapsi-
perheiden diabeteksen ehkäisyn. 
 
Hämeenkyrössä syntyy hieman yli sata lasta vuodes-
sa, ja näistä raskauksista noin 20 %:lla on raskauden 
aikana häiriöitä verensokerissaan. Nämä äidit on 
helposti poimittavissa äitiysneuvolasta mukaan seu-
rantaan. Pidämme tätä kohderyhmää tärkeänä 
ennaltaehkäisyn kannalta – mahdolliseen diabetes-
riskiin vaikuttaminen voidaan aloittaa riittävän aikai-
sin. Tarkoituksena on antaa näille perheille tietoa 
ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta ja keinoista, 
joilla painonhallinta saavutetaan ja miten sitä pide-
tään yllä koko perheessä.  
 
Koska tässä poimintatavassa eivät kuntaan muutta-
neet perheet välttämättä pääse mukaan, päätimme 
pitää 10 kk ryhmäneuvolassa ravitsemusohjausta 
kaikille perheille. Vielä tässä vaiheessa voi enemmän 
informaatiota tarvitsevat ohjautua mukaan varsinai-
seen projektiin. 
 
Projekti toteutetaan seuraavasti: Terveyskeskuksessa 
on käytössä Effica terveyskertomus. Äitiysneuvolan 
terveydenhoitaja merkitsee tiedon äidin kohonneesta 
riskistä syntyneen lapsen TIIV- lehdelle. Lehdelle 
merkitään myös muistutus äidin tulevasta sokeri-
rasitustestistä. Lastenneuvolan terveydenhoitaja saa 
tiedon riskiperheestä, ohjaa äidin sokerirasitukseen ja 
kutsuu perheen tehostettuun ravitsemusohjaukseen. 
 
Ravitsemusohjaus on tarkoitus pitää ryhmäneuvola-
na, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kolmen 
kerran sarjana. Kokoontumisissa kerrotaan ravitse-
muksesta sekä liikunnan ja levon merkityksestä. 
Ryhmään tulevat kaikki äidit huolimatta sokerirasitus-
testin tuloksesta. Mikäli poikkeavuutta sokerirasitus-
arvoissa havaitaan vielä synnytyksen jälkeen, äiti 
ohjataan lisäksi diabeteshoitajalle. 
 
Jatkointerventiota tehdään lastenneuvola käynnillä 
mittaamalla äidiltä vyötärönympärys vuosittain sekä 
tarkastamalla BMI. Tuloksen mukaan annetaan 
neuvontaa ja ohjausta. Mikäli äiti tulee uudelleen 
raskaaksi, muistutetaan ruokavaliosta jo äitiysneu-
volan alkukäynneillä, ja toimitaan saatujen sokeri-
seurantaohjeiden mukaan. 
 
 
 

Yhteyshenkilö:  
Terveydenhoitaja, terveyskasvatuksen yhdyshenkilö 
Tarja Soukko, Hämeenkyrön terveyskeskus  
puh. (03) 286 4590 
 

 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen terveys-
keskuksissa ei ollut kirjattuja hoitopolkuja tyypin 2 
diabeetikoille tai korkeassa diabetesriskissä oleville 
ennen Dehkon 2D –hankkeen käynnistymistä vuon-
na 2003. Ravitsemuksen ja liikunnan palvelulinjoja ei 
ollut kuvattu kirjallisesti. Dehkon 2D -hankkeen 
aikana hoitopolut on kirjattu keskitetysti ja ohjatusti 
alueen terveyskeskuksissa ja selvitetty rajapinnat työ-
terveyshuoltoon. Hoitokäytännöistä on sovittu kunta-
kohtaisesti, mikä mahdollistaa asiakkaan tehostuneen 
hoidon ja ohjauksen.  
 
Toteutus  
Dehkon 2D –hanketyöryhmä kartoitti kuntien hoito-
käytännöt hankkeen alkaessa. Hanketyöntekijät 
järjestivät alueen terveyskeskuksissa säännöllisesti 
useita tapaamisia, joissa prosessoitiin ja sovittiin 
korkean diabetesriskin, tyypin 2 diabeetikoiden ja 
raskausdiabeetikoiden hoitokäytännöistä. Hoitokäy-
tännöt kirjattiin hoitopoluiksi yhteistyössä terveyskes-
kuksen moniammatillisen henkilöstön kanssa. Han-
ketyöntekijöiden lisäksi terveyskeskusten omille 
työntekijöille mahdollistettiin hoitopolkujen kirjaa-
misen loppuunsaattaminen rahoittamalla työaikaa 
kunnan koosta riippuen kahdesta viikosta kahteen 
kuukauteen.  
 
Ryhmä- ja ravitsemusohjauskäytäntöjen nykytila 
kirjattiin ja sovittiin kuntakohtaiseksi hoitopoluksi. 
Mainittakoon, ettei kahdesta tehdystä aloitteesta 
huolimatta yhdessäkään sairaanhoitopiirin kunnassa 
ole omaa ravitsemusterapeuttia, mutta hoitopolkui-
hin on kirjattu ostopalvelun mahdollisuus. Hankkeen 
toimesta on järjestetty ravitsemuskoulutusta paikal-
listen toimijoiden ravitsemusneuvonnan tehosta-
miseksi. Hanke on kustantanut 41 henkilön PPP –
painonhallintaryhmänohjaajan koulutuksen sekä 
koulutettu psykologeja heille työnohjaajiksi. Lisäksi 
järjestettiin 44 henkilölle VLCD (very low calory diet) 
-ohjaajakoulutus. Liikunnan palvelulinjoja kirjattiin ja 
kuntien liikuntatarjonta koottiin päivitettäviksi liikun-
takalentereiksi sekä painettuun että sähköiseen muo-
toon (www.tep.fi) hankeyhteistyössä Liihota-, Liikku-
misresepti- ja Verka-hankkeiden kanssa. Rajapinta 
työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon kanssa 
selvitettiin. Hoitopolut on esitelty kuntakohtaisesti 
terveyskeskuksen työntekijöille.  

Dehko-projekti Hämeenkyrössä 

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusten 
korkean diabetesriskin asiakkaiden ja 
tyypin 2 diabeetikoiden hoitopolut  
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Tulokset  
Hoitopolkujen kirjaaminen on tehostanut ja yhden-
mukaistanut korkean diabetesriskin asiakkaiden 
seulontaa. Laboratoriokokeet ja kliiniset mittaukset 
ovat aikaisempaa systemaattisempia. Erityisesti 
verensokerirasitusten ja kolesteroliarvojen ottaminen 
ja määritysmenetelmät on yhdenmukaistettu. Korke-
an diabetesriskin henkilöiden ja tyypin 2 diabeeti-
koiden interventiomahdollisuudet ovat kaikkien 
terveydenhuollon työntekijöiden tiedossa. Ryhmä-
ohjaus on lisääntynyt huomattavasti. Koulutusten 
avulla on pyritty virittämään henkilöstöä antamaan 
tehostettua ja laadukasta painonhallinta- ja elämän-
tapaohjausta. Asiakaslähtöisellä tavoiteasettelulla ja 
erilaisten hoitopoluilta löytyvien mahdollisuuksien 
esittelyllä pyritään löytämään asiakkaalle sopivin 
interventiomuoto. Kuntien liikuntapalvelutarjonnasta 
löytyvät aikaisemmasta poiketen ns. matalan kynnyk-
sen ryhmät. Raskausdiabeetikoiden jälkiseuranta 
raskauden jälkeen on siirtynyt keskussairaalasta 
lastenneuvoloiden toteutettavaksi.  
 
Hoitopolut ovat terveydenhuollon toiminnan tuki-
ranka. Hoitopolkujen ja liikuntakalentereiden työstä-
minen on avannut hallinnonrajat ylittävän, moniam-
matillisen yhteistyön kunnissa. Kuntakohtaisesti 
laadittuina hoitopolut mahdollistavat asiakkaan 
laadukkaan ja tasa-arvoisen seulonnan, hoidon ja 
ohjauksen.  
 
Yhteyshenkilöt: 
Dehkon 2D -hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri: osastonylilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti, 
eeva.korpi-hyovalti@epshp.fi   
diabeteshoitaja Terhikki Latvala, 
terhikki.latvala@epshp.fi 
ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, 
hilpi.linjama@epshp.fi   
terveydenhoitaja Johanna Niku, niku@hytti.uku.fi 
sairaanhoitaja-sihteeri Riitta-Liisa Rekiaro,  
riitta-liisa.rekiaro@epshp.fi 
 

 
Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ”Terveys 
on hyvä juttu” -projekti, Liihota -hanke, Dehkon 2D 
-hanke, Pohjalaiset masennustalkoot -hanke, 
eteläpohjalaiset terveyttä edistävät seutukunnat – 
Järviseudun pilottihanke, Terveys ry ja Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry. 
 
Kohderyhmä: 
Järviseudun alueen (Lappajärven, Kortesjärven, 
Alajärven, Evijärven ja Vimpelin) nuorten kanssa 
toimivat ammattilaiset; perusopetuksen sekä 2. 
asteen kotitalous-, liikunnan- ja terveystiedon 
opettajat sekä ravitsemistyöntekijät, terveystoimen 
terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit, kuntien 
nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen työntekijät, 
seurakunnan nuorisotyöntekijät sekä nuorisojärjes-
töjen toimijat. 
 
Tavoite: 
Nuorten kanssa toimivien aikuisten terveyden edistä-
miseen liittyvien ideoiden ja valmiiden toimintamal-
lien rikastuminen ja lisääntyminen toiminnallisten 
rastitehtävien sekä rasteille työstetyn tukimateriaalin 
avulla. 
Tarkoituksena on:  
1. Antaa työntekijöille terveyden edistämisen työ-
kaluja nuorten kanssa toimimiseen. 
2. Tuottaa tukimateriaalia, valmiita terveyden edistä-
misen toimintatapoja.  
3. Maistattaa vaihtoehtoisia välipaloja, kokous-
tarjottavia – terveitä eväitä.  
4. Tutustuttaa nuorten kanssa toimijoita toisiinsa 
yhteistyön tehostamiseksi. 
5. Tehostaa hankkeiden ja järjestöjen yhteistyötä. 
 
Toteutus Lappajärvellä keväällä 2005: 
-  Elämäntapaputken toteuttaminen rastiperiaatteella, 
15 minuuttia / rasti.  

-  Rastien aiheena ravitsemus, liikkuminen, mielen-
vireys ja tupakoimattomuus.  

-  Rastien sisältö elämyksellinen, intensiivinen, 
konkreettinen.  

-  Sisällön suunnitteleminen yhdessä järviseudun 
kenttätyöntekijöiden eli rastityöryhmän kanssa.  

-  Jokaisella rastilla on aiheeseen tuotettu 
tukimateriaali.  

-  Osallistujat kiertävät rastit pienryhmissä.  
-  Rastien jälkeen tarjolla terveitä eväitä ja palaute-
lomakkeet.  

 
HOMMA PUTKESSA 
Osallistujia oli yhteensä 43 kahdessa eri ryhmässä.  
 
 

Järviseudun elämäntapaputki ─ 
Lappajärven toimintamalli 
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Rastit: 
Liihota-hanke 
Anne Kettula 
”Onko liikunta elämyksiä tuottavaa” –video sekä 
kyselylomake liikuntaneuvontaa toteuttaville tahoille 
sekä liikuntaneuvonnan kohteena oleville. 
Dehkon 2D –hanke 
Hilpi Linjama 
” Lyyli Leväperän ja Tiina Tarkkaavaisen päivän 
ruokavalinnat ja niiden merkitys terveydelle”. 
Pohjalaiset masennustalkoot 
Jyrki Tuulari 
”Mielenterveyden mittarit”. 
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 
Mikko Rissanen 
”Liikkumisen monet mahdollisuudet”. 
Terveys ry 
Liisa Viitanen 
”Tupakoinnin tulokset, tupakoimattomuuteen 
kannustaminen”. 
Dehkon 2D -hanke 
Hilpi Linjama 
”Päätösbuffet – runsaskuituisia välipaloja ja pehmeitä 
rasvoja sisältävä tarjoilu, reseptit ja Sydänmerkki-
esite” Kyrönmaan Juustomestarit, Helena Havusela 
”Kasvirasvajuustojen maistiaiset”. 
 
Rasteille oli konkreettisten havaintoesimerkkien 
lisäksi työstetty tukimateriaalia, jonka tarkoituksena 
oli valmiiden työohjeiden sekä ideoiden antaminen 
terveyden edistämistyöhön. 
 
PUTKIPALAUTE 
Toteuttajilta, osallistujilta ja työryhmiltä kerättiin 
putkipalautteet ja kehittämisideat.  

POHJATON PUTKI 

Elämäntapaputken käytännön toteutuksen rastimallia 
voidaan käyttää monenlaisille kohderyhmille monen-
laisissa tilanteissa. Tärkeää on muuttaa rastien sisältö 
kohderyhmälle sopivaksi. Ikäryhmittäisiä kohderyh-
miä ovat lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikäihmiset. 
Tavoitteena on herätä huomaamaan omien valinto-
jen merkitys elämässä. Rastit ovat intensiivisiä ja 
lyhyitä. 
 
Rastimallin kohderyhminä voi olla myös tiettyjä 
ammattiryhmiä, joiden tarpeisiin rastiteemat ovat 
räätälöity. Tavoitteena on tiedon ja taidon syven-
tyminen sekä neuvontataitojen monipuolistuminen. 
Rastin kesto on 30–45 minuuttia. 
 
Rastimallin toteutustapoja on useita, esimerkiksi 
seutukuntayhteistyö, paikalliset hankkeet, käytän-
nön toimijat. Punaisena lankana on verkostoitu-
minen ja yhteistyö. Rastimallin toteuttajia: 
 
 

Yritys, työpaikka 
Työnantaja järjestää työntekijöilleen työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. Esim. tyky-tapahtuma, virkistys-
tapahtuma. 
 
Kunta, kylä, yhdistys, liikuntaseura 
Ison kohderyhmän hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
Yksittäiset toteuttajat 
Toteuttajilla omat motiivit toiminnalle. Oppilaitosten 
opiskelijat opinnäytetöinään, koulujen oppilaat 
opintoihin kuuluvana toimintana. 
 
Keveä tarjoilu on osa havainnollistamista. Mallia 
kannattaa hyödyntää esimerkiksi kokous- ja 
koulutustarjoilussa, vanhempainilloissa ja työ-
paikoilla. 
Yhteyshenkilöt:  
Heidi Karjanlahti, ”Terveys on hyvä juttu”, Etelä-
Pohjanmaan Sydänpiiri ry, heidi.karjanlahti@netti.fi  
Anne Kettula, Liihota-hanke, 
anne.kettula@kuortane.com 
Liisa Viitanen, Terveys ry, 
liisa.viitanen@terveysry.inet.fi 
Hilpi Linjama, Dehkon 2D –hanke, 
hilpi.linjama@epshp.fi 
Jyrki Tuulari, Pohjalaiset masennustalkoot, 
jyrki.tuulari@epshp.fi 
Maria Evijoki, Terveyttä edistävät seutukunnat – 
Järviseudun pilottihanke, maria.evijoki@epshp.fi 
Mikko Rissanen, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, 
mikko.rissanen@plu.fi 
 

 
Työryhmä diabeteshoitaja Marja Uusi-Kilponen, 
terveydenhoitaja Tanja Halinen, fysioterapeutti Asko 
Koivisto, psykologi Merja Sunela ja terveyskeskus-
lääkäri Suvi Ylinen. 
 
Tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen ja sen ehkäisyyn 
ja hoidon tehostamiseen tähtäävä D2D-hanke ovat 
asettaneet haasteita terveyskeskuksissa toimiville 
diabetestyöryhmille. Seulonta suuressa diabetes-
riskissä olevien ja tietämättään diabetesta sairastavien 
löytämiseksi on tehostunut. 
 
Seulontojen myötä ohjausta ja seurantaa tarvitsevien 
määrä on selvästi lisääntynyt. Tämän vuoksi on terve-
yskeskuksessamme lähdetty miettimään perinteisen 
yksilöllisen ohjauksen lisäksi muita työtapoja. 
 
Keväällä 2005 valmistui terveyskeskuksessamme dia-
beteksen seulonnan ja hoidon ohjausmalli eli hoito-

Ensitietoryhmä tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon apuvälineenä Ähtärin 
terveyskeskuksessa 
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polut. Siinä on sovittu riskitestin täyttämisestä ja 
jatkoon ohjauksesta. Sen mukaan kaikki, joilla on 
glukoosirasituksen perusteella kohonnut paasto-
verensokeri, heikentynyt glukoosinsieto tai diabetes, 
on mahdollisuus osallistua diabetes ensitietoryh-
mään. Ryhmän koko on 8–15 henkilöä, ja se 
kokoontuu neljä kertaa diabetestyöryhmän ohjaa-
mana. Uusi ryhmä aloittaa 4–5 kertaa vuodessa. 
Kullakin kokoontumiskerralla keskustellaan alus-
tuksen ja ryhmäläisten esittämien kysymysten 
pohjalta diabeteksesta elämänkumppanina. 
 
Diabetesvastuulääkärin vetämällä kokoontumis-
kerralla keskustellaan metabolisesta oireyhtymästä, 
diabeteksen hoidon tavoitteista sekä diabetekseen 
liittyvistä lisäsairauksista. Ryhmäläisille kerrotaan 
myös lääkkeettömien hoitojen vaikutuksen teoreet-
tista taustaa sekä käsitellään diabeteksen lääke-
hoitoja. 
 
Diabeteshoitajat antavat tietoa suosituksiin perus-
tuvasta ruokavaliosta. Keskustelemalla autetaan 
ryhmäläisiä löytämään mahdollisia ruokavalion 
muutostarpeita ja asettamaan niihin tavoitteita. 
 
Fysioterapeutin tavoitteena on motivoida liikkumaan 
ja löytämään jokaiselle sopiva liikuntamuoto. Tarvit-
taessa laaditaan liikkumisresepti. 
 
Terveyskeskuspsykologi pyrkii keskustelemaan 
ryhmän kanssa riskitilanteista ja etsimään niihin 
ratkaisumalleja ryhmäläisten kanssa. 
 
Neljän kokoontumiskerran jälkeen kullekin osallistu-
jalle suunnitellaan yksilöllinen jatkoseuranta. Diabe-
testa sairastavien seuranta jatkuu terveyskeskuksen 
diabetesneuvolassa, jonne he saavat aina seuraavan 
vastaanottoajan valmiiksi. Muut ohjautuvat joko 
omaan työterveyshuoltoon tai terveydenhoitajan 
avovastaanotolle. 
 
Kokemukset ryhmäohjauksesta ovat olleet myöntei-
siä. Ryhmässä on syntynyt paljon keskustelua ryhmä-
läisten kesken ja he ovat antaneet toisilleen vertais-
tukea. Henkilökohtainen kirjallinen kutsu ryhmään 
on osoittautunut tärkeäksi. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Ähtärinjärven kansanterveystyön kuntayhtymän 
terveydenhoitaja Marja Uusi-Kilponen,  
marja.uusi-kilponen@ahtarinjarventk.fi ja 
terveydenhoitaja Tanja Halinen, 
tanja.halinen@ahtarinjarventk.fi,  
puh. (06) 2525 7242 

 
Työryhmä terveydenhoitaja Satu Mäkelä, diabetes-
hoitaja Merja Hovinmäki, työterveyshoitaja Kirsti 
Mäntylä, työfysioterapeutti Ritva Iivonen, psykiat-
rinen sairaanhoitaja Tiina Kesseli, fysioterapeutti 
Tuija Sihvonen ja hammashoitaja Sirpa Kurkela. 

 
Alavudenseudun terveydenhuollon kuntayhtymässä 
on etsitty uusia terveyden edistämisen toimintatapoja 
vuodesta 2002. Tavoitteena on ollut terveyden 
edistämisen tehostaminen perusterveydenhuollossa 
ja vaikuttaminen alueen väestöön. Terveys 2015 
kansanterveysohjelman linjausten mukaisesti on 
hakeuduttu yhteistyöhön paikallisten toimijoiden 
kanssa. D2D-hanke tuli tukemaan tavoitetta tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyn osalta. 
 
Vuosina 2002–2005 väestölle on järjestetty terveys-
tapahtumia yhteistyössä perusterveydenhuollon, 
peruskuntien, kansalaisopiston, ammattikorkeakou-
lun, liikeyritysten, yhdistysten, pankkien, liikunta-
hankkeiden ja tiedotusvälineiden kanssa. 
 
Syksyllä 2002 järjestettiin Hyvän Olon Terveys-messut 
terveyskeskuksessa. Vuonna 2003 terveyskeskus 
osallistui Alavuden Naisvoimistelijoiden juhlatapahtu-
maan kutsuttuna yhteistyökumppanina. Syksyllä 2004 
terveyskeskus yhteistyökumppaneineen järjesti 
Terveyden edistämisen viikot. Eri alojen asiantuntijat 
luennoivat neljänä iltana henkisestä hyvinvoinnista, 
diabeteksen ehkäisystä, miehen ja naisen terveydestä 
sekä hammasterveydestä. Pääterveysaseman yksiköt 
esittäytyivät yhteistyökumppaneineen Terveysput-
kessa, joka päättyi rastityyppiseen iltakävelykierrok-
seen. Toisella viikolla oli teemana Kuusiokuntien ala-
asteikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyden 
edistäminen. Toteutuksesta vastasi Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön opiske-
lijat yhdessä Terveys 2015 Kuusiokuntiin projektin 
kanssa. Seuraavalla viikolla ala-asteilla järjestettiin 
vanhempainiltoja terveysteeman parissa, joihin osallis-
tui asiantuntijoina ammattikorkeakoulun opiskelijoita 
ja kouluterveydenhoitajia. Keväällä 2005 Kuusio-
kuntien toimijat osallistuivat yhteisosastolla alueellisille 
Dehko-messuille teemalla Kadonneen vyötärön met-
sästys. Syksyllä 2005 terveyskeskus osallistui perus-
kuntien liikuntatapahtumiin. 
 
Perusterveydenhuollossa on aloitettu yhteistyössä 
työterveyshuollon ja avoterveydenhuollon kanssa 
järjestelmällinen D2D-tiedonkeruu ja luotu toimivat 
hoitopolut, työterveyshuollon foorumit sekä VLCD- ja 
painonhallintaryhmät. Terveydenhoitajien vastaan-
ottotoimintaan, naisten terveystarkastuksiin ja työter-
veystarkastuksiin on liitetty diabeteksen riskitestaus. 

D2D haku päällä Alavudenseudun 
terveydenhuollon kuntayhtymässä 
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D2D -hankkeen uudet toimintatavat yleisötapahtumi-
neen ovat muodostuneet pysyviksi käytännöiksi. 
Kadonneen vyötärön metsästys jatkuu. 
 
Yhteyshenkilö:  
Diabeteshoitaja Merja Hovinmäki, 
merja.hovinmaki@alavus.fi 
 

 
Työryhmä Heli Koivisto, Anna Kukka, Sanna Niemi, 
Nina Peränen ja Juha Saltevo, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri. 
 
Dehkon 2D -hankkeen yhtenä tavoitteena on väes-
tön tietoisuuden lisääminen tyypin 2 diabeteksesta ja 
sen vaaratekijöistä. Eräänä keinona pyrkiessämme 
tähän tavoitteeseen on ollut koko väestölle suunnat-
tujen katseltavien tietoiskusivujen laadinta. Nämä 
tietoiskut on työstetty sekä sähköiseen muotoon että 
laminaateiksi. Materiaalin tuottamiseen ovat osallis-
tuneet Keski-Suomen alueen ravitsemus-, liikunta- ja 
aluekoordinaattorit, projektityöntekijä, yksityisen 
työterveyshuollon D2D-hanketyöntekijä sekä 
vastuulääkäri. 
 
Herätemateriaalin nimellä kulkeva laminaattisarja 
sisältää yhteensä 27 kuvaa. Ensimmäiset kuusi sivua 
ovat D2D-hankkeesta yleensä ja niissä kerrotaan 
muun muassa, ketkä ovat korkeassa riskissä sairastua 
tyypin 2 diabetekseen ja kehotetaan tekemään riski-
testi. Liikuntasivuilla (6 kpl) avataan liikunnan hyötyjä 
terveyden ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kannalta 
ja ravitsemussivulla (6 kpl) ohjataan oikeisiin valintoi-
hin sanoin ja kuvin. Raskausdiabeteksesta on kolme 
kuvaa ja niissä neuvotaan raskausdiabeetikkoja ha-
keutumaan sokerirasituskokeeseen. Työterveys-
huollon sivulla (6 kpl) herätellään ajatuksia työn ja 
työhyvinvoinnin yhteyksistä ihmisen terveyteen. 
 
Tietoiskujen sivut on laadittu siten, että ilman 
taustatietoja jo pienellä vilkaisulla kuka tahansa voi 
saada oivalluksen ja uusia ajatuksia oman terveytensä 
edistämiseksi. Kuulunkohan itse riskiryhmään? Mitä 
voisin itse tehdä oman terveyteni eteen? Kannat-
taisikohan minun tehdä riskitesti – entäpä elintapa-
muutoksia – varmaankin kannattaisi! 
 
Herätemateriaalista on hankkeen varoilla painettu 
100 kpl erä 27 sivua käsittäviä A3-kokoisia laminaat-
tisarjoja. Tällainen sarja on viety tuliaisina tiedon-
keruulomakkeiden noudon yhteydessä jokaiselle 
terveysasemalle ja (tähän marraskuun loppuun men-
nessä) useimmille työterveysasemille. Monissa toimi-
paikoissa laminaatit on asetettu esille näkyvälle pai-

kalle esim. terveyskeskuksen odotustiloihin. Lami-
naatit ovat toimineet ja toimivat hyvin myös erilais-
ten tapahtumien ja tempausten yhteydessä pysähdyt-
täen ihmisiä lukemaan lisää ja pohtimaan omaa 
terveyttään ja elintapojaan. 
 
Herätemateriaali on jaettu toimijoille myös sähköi-
sessä muodossa poltettuna samalle CD:lle tiedottaja 
Sanna Korkeen kokoaman tyypin 2 diabeteksen 
riskihenkilöiden ohjausmateriaalin kanssa. Näitä 
CD:tä on Keski-Suomen alueella jaettu kolmisen 
sataa kappaletta. Näin toimijat voivat käyttää valmis-
ta materiaalia tarpeidensa mukaan yksilö- ja ryhmä-
ohjauksissa, monistaen tai laminoiden lisää, tulostaen 
värikalvoja, heijastaen videotykillä tai vaikka työko-
neeltaan asiakkailleen näyttäen ja kotiin viemisiksi 
tulostaen. 
 
Yhteyshenkilö:  
D2D-vastuulääkäri Juha Saltevo, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri, juha.saltevo@ksshp.fi 
 

 
 
 

 
Meillä Konneveden terveyskeskuksessa mietittiin, 
miten diabeteksen ennaltaehkäisyä voisi edistää 
kuntalaistemme keskuudessa. Päädyimme laittamaan 
tammikuussa 2004 seuraavan tiedotteen joka 
talouteen 2–3 kertaa vuodessa jaettavaan kunnan 
tiedotuslehteen: 

 
”Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on yksi tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyohjelman neljästä pilotti-
alueesta. Tyypin 2 diabetes on kallein kansan-
sairautemme. Sairastuvien määrän arvellaan jopa 
kymmenkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. 
Sairaus on pitkälle elintapasairaus, joka on tutki-
musten mukaan jopa täysin ennaltaehkäistävissä 
elämäntapamuutoksilla. 
 
Meistä suomalaisista useat kantavat perimässään 
alttiutta tyypin 2 diabetekseen. Tämä yhdistettynä 
vähäiseen liikuntaan, keskivartalolihavuuteen sekä 
vääriin ruokailutottumuksiin laukaisevat sairauden 
puhkeamisen.  
 
Juuri liikunta ja ruokailutottumukset ovat aseet 
sairauden ennaltaehkäisyyn. Jo 5 % painon-
pudotuksella voidaan ehkäistä tai siirtää taudin 
puhkeamista.” 
  
Tiedotteen yhteydessä oli tyypin 2 diabeteksen riski-
testilomake ja ohjeet, miten toimia, jos riskipisteitä 
tuli yli 15. Meillä Konneveden terveyskeskuksessa on 
karsittu turha byrokratia pois. Jos riskipisteitä tuli tai 
tulee yli 15, terveyskeskuksemme laboratoriosta voi 

Pysähdy, oivalla ja ota vastuu omasta 
terveydestäsi 

Dehkon 2D -hanke Konnevedellä 
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varata ajan ilman lähetettä Dehko-kokeisiin (sokeri-
rasituskokeeseen ja veren rasva-arvomittaukseen). 
Tulosten valmistuttua asiakas ottaa yhteyttä diabetes-
hoitajaan koevastausten kuulemista, jatkotoimen-
piteistä sopimista, elämäntapaohjausta ja hoidon 
arviointia varten. 
 
Edelleenkin tyypin 2 diabeteksen riskitestilomakkeita 
on terveyskeskuksemme eri toimipisteissä (mm. labo-
ratoriossa, sairaalassa, lääkärin vastaanotolla, aikuis-
neuvolassa ja diabetesneuvolassa) sekä apteekissa. 
Asiakas voi samalla tavalla mennä kokeisiin ilman 
lähetettä. 
 
Selkeä ja hyvin toimiva hoitopolku on kehitetty 
terveyskeskukseemme vuonna 2005. Se on kaikkien 
ammatti-ihmistemme käytettävissä, ja käytäntö on 
yhtenäinen. 
 
Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus lisääntyi 
kunnassamme huikeasti vuonna 2004 ehkä juuri 
tuon kaikkiin talouksiin jaetun tiedotteen ja riski-
testilomakkeen ansiosta. Uusia tyypin 2 diabeetikoita 
ilmaantui 30 vuonna 2004, ja samoihin lukuihin 
päästään tänäkin vuonna. Aiemmin uusia asiakkaita 
on tullut vuosittain runsaat 10. Asukkaita kunnas-
samme on 3 150. 
 
Yhteyshenkilö:  
Diabeteshoitaja, terveydenhoitaja Eeva Salonen, 
Konneveden terveyskeskus  
puh. (014) 574 3842, eeva.salonen@konnevesi.fi 
 
 

 
Työryhmä Vea Kuisma, Paula Mäkinen ja Kaija 
Pykälistö 
 
Saarijärvellä on yhdistetty vuoden 2005 naisten 
joukkotarkastukseen vapaaehtoinen tyypin 2 diabe-
teksen sairastumisriskin arviointilomakkeen täyttö. 
Näin on saavutettu kaikki Saarijärven naiset, jotka 
tänä vuonna täyttävät 30, 35, 40, 45, 50, 55 tai 60 
vuotta. 
 
Liite joukkotarkastuskutsun välissä on seuraavan-
lainen: 
 
”Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointi 
Kaikki Saarijärvellä tänä vuonna joukkotarkastukseen 
kutsutut saavat tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 
arviointilomakkeen kutsun yhteydessä. Halutessanne 
voitte täyttää lomakkeen ja arvioida oman riskinne. 
Arviointilomakkeen kääntöpuolella ovat ohjeet miten 

toimia riskipisteiden perusteella. Jos pistemäärä on 
yli 7 voi arviointilomakkeen ottaa mukaan joukkotar-
kastukseen tullessa ja voimme sopia jatko-ohjan-
nasta.” 
 
OHJE TYÖNTEKIJÖILLE 
Pisteet alle 7:  
- Ei toimenpiteitä 
Pisteet 7─14 
- Keskustelu, mistä pisteet tulivat 
- Mikä nyt neuvoksi? –esite asiakkaalle 
- Merkintä asiakkaan papereihin (esim. 
db.riskipist.11) 
Pisteet 15─20 
- Keskustelu, mistä pisteet tulivat 
- Ohjataan halukkaat eteenpäin, varataan aika MBO-
hoitajalle.  
Pisteet yli 20 
- Keskustelu, mistä pisteet tulivat 
- Ohjataan halukkaat eteenpäin, varataan aika 
diabeteshoitajalle. 
 
29.11.2005 tarkastuksista oli vielä pieni osa teke-
mättä. Seuraavassa yhteenvetoa jo saaduista palaut-
teista. Pisteensä ilmoitti 64 % asiakkaista: 
- 32 %  pisteet alle 7 
- 43 % pisteet 7–14 
- 15 % pisteet 15–20 
- 2 % pisteet yli 20  
- Yli 15 pistettä saaneista 25 % on mukana 
interventioryhmässä. 
 
Suuren riskin ryhmästä on 31 % mukana interventi-
ossa tässä vaiheessa, osa odottaa vielä pääsyä vas-
taanotolle. Joukkotarkastukseen kutsutuista osa on 
laskenut riskipisteensä aiemmin ja on seurannassa. 
Osalla naisista on jokin muu terveydellinen tekijä, 
minkä vuoksi ovat seurannassa. 
 
Yhteyshenkilö:  
Vea Kuisma, vea.kuisma@skthky.fi                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riskitestin käyttö naisten 
joukkotarkastuksissa Saarijärvellä 
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Työryhmä terveydenhoitajat Eila Salovaara, Liisa 
Suni, Riitta Honkanen, Virpi Rantanen, Raija 
Pekkarinen, Pirjo Lehtoranta ja Rita Hämäläinen sekä 
Riitta-Maija Hautamäki. 
 
Vuonna 2005 kutsun irtosoluseulontaan saivat vuosi-
na -55, -60, -65, -70 ja -75 syntyneet jyväskyläläiset 
naiset, yhteensä 2 786 naista. Terveysneuvonnassa 
arveltiin Jyväskylä-lehdessä olleen ”ennakkomainok-
sen” houkuttelevan aikaisempaa enemmän osallistu-
jia. Ensimmäisten viikkojen runsas osanotto olikin 
lupaavaa, mutta seulontaan osallistui 1 935 naista. 
Syitä papa-seulonnoista poisjääntiin olivat muun 
muassa raskaus, tuore synnytys, vastikään otettu 
papa ja paikkakunnalta muutto. Asiakkaat olivat 
tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen kutsuun. 
Sen mukana ei ollut riskipistekyselyä tai tiedotetta 
D2D-hankkeesta. Toisin sanoen papa-seulontoihin 
liitetty D2D-hanke tuli asiakkaille pienenä yllätyk-
senä.  
 
Sepänkadulla, opiskelijaterveydenhuollon tiloissa, 
tunnelma oli leppoisa. Naisten odotellessa omaa 
vuoroaan papa-tutkimukseen, he saattoivat samalla 
täyttää riskipistekyselyä, katsella esillä olevia D2D-
hankkeen ravitsemus- ja liikuntajulisteita sekä pöy-
dillä olevia esitelehtisiä. Odotustilasta kuului puheen 
sorinaa ja välillä naurun pyrskähdyksiä. Naisten 
kesken ei niin kainosteltu mitata vyötärönympärystä 
ja vilauttaa vähän kiinteämpää tai rennompaa vatsaa. 
Suhtautuminen D2D-hankkeeseen oli yleensä posi-
tiivista ja herätti paljon asiallista keskustelua tervey-
denhoitajien ja asiakkaiden kesken. Mietittiin mm. 
missä ja miten on asiaa hyvä jatkossa ottaa esille ja 
seurata kun pisteitä kertyi reilunlaisesti. Kun riski-
pistekysely tehtiin paikan päällä, oli mahdollista 
kysyä ja tarkistaa samalla epäselviä kohtia. Sovittiin, 
että jatkettaessa Dehko-hanketta ensi kesänä, riski-
pistekyselyt tehdään edelleen tutkimustilanteessa. 
Terveydenhoitajien mielestä hanke keskusteluineen 
toi sopivasti uutta sisältöä seulontoihin. 
 
Vastauksia kirjattiin 1 715, katoa kertyi 220 asiak-
kaan verran. Jotkut asiakkaista unohtivat täyttää 
kyselyn tai se unohdettiin tilastoida. Riskipisteet 
kirjattiin tukkimiehen kirjanpidolla. Riskipistekyselyt 
asiakkaat saivat mukaansa. Asiakkaista 281 ei täyttä-
nyt tai oli täyttänyt kyselyn esim. työterveydessä tai 
sitten he olivat jo ”hoidossa”. 

 
Seuraavaksi kyselyn tuloksia: 
alle 7 pistettä oli 829 asiakkaalla, 
7–10 pistettä oli 377 asiakkaalla, 
11–14 pistettä oli 170 asiakkaalla, 

15–20 pistettä oli 55 asiakkaalla, jolloin pisteet 
kirjattiin sovitusti asiakkaan luvalla terveyskertomuk-
sen tiivistelmälehdelle, 
yli 20 pistettä 3 oli asiakkaalla, joista kukaan ei ollut 
missään seurannassa. He saivat neuvon varata pikim-
miten ajan omalle terveysasemalle tai työterveys-
huoltoon.      

 
Jatkossa on mielenkiintoista tietää, miten asiakkaiden 
”kulkua” tai ohjautumista hoidon piiriin voi seurata 
esim. tilastoinnin avulla. Se tuo tälle hankkeelle luotet-
tavuutta ja arvokasta tietoa puuttumisen vaikuttavuu-
desta.  

 
Yhteyshenkilö:  
Riitta-Maija Hautamäki, Kilpisen kouluterveyden-
huolto puh. 050 368 0261,  
riitta-maija.hautamaki@jkl.fi 
 

 
Vuoden 2003 alkupuolella oli tiedossa, että Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri lähtee mukaan Dehkon 
2D-hankkeeseen. Jo ennen hankkeen käynnistymistä 
sisätautiyksikössä työskentelevät diabeteshoitaja, 
ravitsemussuunnittelija ja fysioterapeutti ideoivat 
uudentyyppisen ryhmäohjaustilanteen, josta käytet-
tiin työnimeä "diabeteskoulu". Ryhmän suunnittelun 
lähtökohtana oli tieto, että keskussairaalassa hoide-
taan runsaasti potilaita, joilla on riski sairastua tyypin 
2 diabetekseen tai jotka jo sairastavat diabetesta. 
Eikö olisi luontevaa, että heillä olisi hoitojaksonsa 
aikana mahdollisuus saada tietoa diabeteksesta ja sen 
ehkäisystä riippumatta siitä, missä yksikössä heitä 
hoidetaan?  
 
Ajatuksena oli kaikille vapaa reilut kaksi tuntia kestä-
vä tilaisuus, johon ei tarvinnut ilmoittautua. Vuonna 
2003 "diabeteskoulu" järjestettiin yhteensä 8 kertaa. 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opettajaksi opis-
kellut ravitsemusterapeutti Soili Lehtomäki teki 
kevään 2003 neljästä ryhmäohjauskerrasta opinnäy-
tetyönsä: Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjauksen 
arviointi - kokemuksia ja palautetta 2004. Suuren 
kysynnän vuoksi "diabeteskoulu" aloitettiin uudelleen 
vuonna 2005 hieman muunnetuin järjestelyin. 
 
Lehtomäki kuvaa opinnäytetyössä ryhmää seuraa-
vasti: Ohjelma toistui joka kerta pääpiirteissään 
samana. Pohjustuksena aiheeseen katsottiin Kuopion 
yliopistollisen sairaalan tuottama opetusvideo aikuis-
tyypin diabeteksesta (30 min). Tämän jälkeen 
seurasivat aihepiireittäin alustukset ravinnosta ja 
painohallinnasta, liikunnasta ja omahoidosta. Ravit-

D2D-hankkeen riskipistekartoitus terveys-
neuvonnassa ─ Naisten irtosoluseulonnat 
Jyväskylässä kesällä 2005 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
ohjauksen ryhmäohjausmalli ─ Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri 
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semussuunnittelija käsitteli omassa osuudessaan 
ravitsemus- ja painonhallinta-asioita soveltaen tutki-
mustietoa terveyttä edistävistä ruokailutottumuksista 
konkreettisesti ruokalautastasolle asti. Liikuntaosuu-
dessa fysioterapeutti selvitti liikunnan merkitystä 
aikuistyypin diabetekselle ominaisissa aineenvaih-
dunnan häiriöissä. Diabeteshoitaja käsitteli alustuk-
sessaan mm. diabeteksen diagnosointia, hoidonohja-
uksen eri osa-alueita, verensokerin mittauksiin ja 
omaseurantaan liittyviä asioita ja lääkehoidon mah-
dollisuuksia. Hän selvitti verensokerimittausten raja-
arvot ja painonhallinnan, liikunnan ja ravinnon yhte-
yksiä sokeritasapainoon. Ohjelmaan sisältyi myös 
konkreettista oman verensokerin mittausta. Diabe-
teshoitaja jakoi osallistujille tyypin 2 diabeteksen 
sairastumisriskin arviointilomakkeen täytettäväksi.  
 
Alkuperäistä ohjelmaa muutettiin siten, että opetus-
video jätettiin pois, koska siinä esitetyt asiat tulivat 
esille kolmen alustajan puheenvuoroissa. Lisäksi 
ryhmään liitettiin ennakkoilmoittautuminen. Ryh-
mään osallistuu potilaiden ja omaisten lisäksi sairaa-
lan ja terveyskeskusten henkilökuntaa, joka saa ryh-
mästä työkaluja omaa ohjaustyötään varten. Ennak-
kotieto auttaa alustajia orientoitumisessa ja keskuste-
lun ohjaamisessa ja muissa käytännön järjestelyissä. 
Lehtomäen opinnäytetyön ja suullisen palautteen 
perusteella tämäntyyppinen ryhmäohjaustoiminta on 
koettu tärkeäksi ja tervetulleeksi. Ryhmästä saadun 
kokemuksen perusteella voi todeta, että myös 
erikoissairaanhoidossa voidaan kehittää ja toteuttaa 
vuorovaikutuksellista ryhmätoimintaa diabeteksen 
ehkäisyä ja hoidon ohjausta varten. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Diabeteshoitaja Anne Halonen, 
anne.halonen@ksshp.fi 
Ravitsemussuunnittelija Eeva-Maija Mäki-Maunus, 
eeva-maija.maki-maunus@ksshp.fi 
 
 

 
Elämäntavat hallintaan –projekti toteutui 31.8.–
16.11.2005 välisenä aikana, ja se sisälsi 12 ohjaus-
kertaa. Projektissa päävastuullisina olivat Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun hoitotyön 3. vuosikerran 
opiskelijat Maarit Rautiainen, Satu Seppälä ja 
Johanna Vertala. Projektin yhteistyökumppanina 
toimi Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon 
kuntayhtymä, Muuramen terveysasema.   
 
Ryhmän 12 jäsentä (9 naista ja 2 miestä) seulottiin 
50 hakijan joukosta etukäteen sovittujen kriteerien 
pohjalta (työikäinen, BMI 28–35, heikentynyt 
sokerinsieto ja/tai lievästi kohonnut paastoglukoosi 

sekä ei diagnosoitua tyypin 2 diabetesta) yhdessä 
Muuramen terveysaseman työtiimin kanssa, joka 
koostui fysioterapeutista, kahdesta väestövastuun 
sairaanhoitajasta ja kahdesta työterveyshoitajasta.  
 
Projektin vastuuohjaajana kentällä toimi väestö-
vastuun sairaanhoitaja Irma Auvinen. Projektin 
päätavoitteena oli ohjata ja tukea kohderyhmän 
jäseniä painonhallintaan liittyvissä elämäntapa-
muutoksissa sekä erottaa painonpudotus painon-
hallinnasta, jonka vuoksi laihduttaminen ei ollut 
päätavoitteena. Henkilökohtaiset tavoitteensa 
jokainen ryhmäläinen asetti itse oman elämän 
tilanteensa sallimissa puitteissa projektin alku-
vaiheessa. 
 
Projektin viitekehyksenä oli Dehko, Pieni päätös 
päivässä, transteoreettinen muutosvaihemalli ja 
reflektoiva oppiminen. Projektin alkuvaiheessa kah-
della tapaamiskerralla suoritettiin ryhmäläisille 
DEHKOn hankkeeseen pohjautuen terveyskunnon-
mittaus ja UKK-kävelytesti, Testit uusitaan ½ vuoden 
kuluttua, jolloin ryhmäläiset saavat konkreettista 
palautetta omasta fyysisestä kunnostaan. Muille ohja-
uskerroille oli suunniteltu omat teema-alueensa, 
joihin liittyi aina teoria- ja liikuntaosuuksia. Tarkoi-
tuksena oli tuoda pieniä ja pysyviä elämäntapa-
muutoksia konkreettisen lähelle ryhmäläisten arkea, 
jotta heidän olisi mahdollisimman helppo löytää 
tarpeisiinsa vastaavat apuvälineet ja keinot. Lisäksi 
järjestimme kahdelle eri kerralle asiantuntijaluennot, 
joissa asiantuntijoina luennoivat DEHKOn ravitse-
musterapeutti Heli Koivisto ja Muuramen terveys-
aseman psykologi Hannu Nousiainen.  
 
Elämäntavat hallintaan –projektilla saavutetut tulok-
set olivat hyviä. Projektin aikana suoritettujen kysely-
jen avulla kartoitettiin ryhmäläisten ruokailu-, liikun-
ta- ja asennetottumuksia ja niissä tapahtuvia muutok-
sia. 2½ kuukauden yhteistyön aikana ryhmäläisten 
arkiliikunnan määrä lisääntyi ja syömistottumukset 
muuttuivat terveellisempään suuntaan. Näiden pieni-
en ja pysyvien elämäntapamuutosten myötä ryhmä-
läisten ikuiset painonpudotusyritykset alkoivat muut-
tua lähemmin painonhallinnaksi. Lisäksi ryhmän ver-
taistuen kannustamana koko ryhmän elopaino putosi 
yhteensä 47,3 kg eli noin 4,3 kg/henkilö (laskettu 
47,3:11=4,3). Suurin henkilökohtainen painon-
pudotus oli 8,8 kg. 
 
Yhteystiedot: 
Maarit Rautiainen, maarit.hamalainen.sho@jypoly.fi,  
Satu Seppälä, satu.seppälä.sho@jypoly.fi 
Johanna Vertala, johanna.vertala.sho@jypoly.fi  
 
 
 
 

Elämäntavat hallintaan –projekti, 
Korpilahden-Muuramen thky 
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Työryhmä: diabeteshoitaja ja vastuutyöryhmän jäsen 
Anna-Maija Jumisko, osastonhoitaja Liisa Keinänen, 
diabeteshoitaja ja vastuutyöryhmän jäsen Maarit 
Salmi, osastonhoitaja Eija Sipilä, D2D –hanketyön-
tekijä ja vastuutyöryhmän jäsen Anni Alatulkkila, 
diabeteshoitaja ja vastuutyöryhmän jäsen Ulla-Maija 
Kipinä. 

                                           
Taustatietoa Oulun kaupungin avoterveydenhuollosta 
Oulun kaupungissa on asukkaita yli 127 000. 
Kaupunki on jaettu seitsemään terveysasemapiiriin. 
Jokaisessa piirissä on terveysasema ja kaikilla oulu-
laisilla omalääkäri. Lisäksi Oulussa on 17 neuvolaa ja 
52 kouluterveydenhuollon toimipistettä. Avotervey-
denhuollon asiakastietojärjestelmä on TietoEnatorin 
toimittama Effica, jossa esimerkiksi ajanvarauksia voi 
tehdä avoterveydenhuollon eri toimipisteistä potilaan 
hoidon yhteydessä. Koko kaupunkia palvelevat kes-
kitetysti mm. Oulun seudun yhteispäivystys, nuorten 
neuvola, perhesuunnitteluneuvola sekä erikoislääkä-
rien ja erikoishammaslääkärien vastaanotot. Työter-
veysasemat toimivat erillään avoterveydenhuollosta 
omina yksikköinään.  
 
D2D-hanke Oulussa 
Tyypin 2 diabeteksen riskitestilomakkeita jaetaan 
kaikille 25–65 -vuotiaille henkilöille kaikilla terveys-
asemilla, neuvoloissa, naisten terveystarkastuksien 
yhteydessä, kaupungin omalla opiskelijaterveys-
asemalla sekä työterveysasemilla. Riskitestejä on 
vapaasti täytettävissä terveysasemien ja neuvoloiden 
odotus-auloissa ja terveysasemien verenpaineen itse-
mittauspisteissä, Oulun alueen apteekeissa sekä 
Oulun kaupungin liikuntaneuvontapisteissä. Kaikki 
ne seulonnoissa löydetyt, joilla tyypin 2 diabeteksen 
riski on korkea, ohjataan interventioihin joko perus-
terveydenhuollon vastaanottopisteisiin tai työterve-
yshuoltoon.  
 
Ryhmät ajanvarauskirjalla 
Ryhmäohjauksen toimintamallia on kehitelty vastuu-
työryhmäläisten, diabeteshoitajien ja kahden terveys-
aseman osastonhoitajan yhteistyönä. Tavoitteena on 
tarjota ryhmäohjausta kaikille niille, joilla tyypin 2 
diabeteksen riski on korkea, ja jotka ovat vasta 
sairastuneet tyypin 2 diabetekseen. Tavoitteena on 
myös saada ryhmätoiminta toimivaksi käytännöksi 
isossa ja hajallaan toimivassa organisaatiossa. 
 
Asiakkaat hakeutuvat ryhmiin hoitajien ja lääkärei-
den vastaanotoilla. Diabeteshoitaja Maarit Salmi on 

kehitellyt hakemuksen ryhmään Diabetesliiton, 
Sydänliiton ja Kelan (2005) painonhallintaryhmän 
hakemuksen pohjalta. Ryhmien koko on 8–12 
henkeä. Ryhmäohjaajapari, jonka molemmat 
ohjaajat ovat saaneet joko PPP -, ROOM- tai OHOI- 
ryhmäohjaajakoulutuksen, tulevat eri terveysasema-
piireistä. Ryhmiin hakeudutaan keskitetysti ympäri 
kaupunkia. Ryhmäohjaukseen hakemuksen jättänyt 
asiakas laitetaan Effica-asiakastietojärjestelmässä 
olevaan ryhmille tarkoitettuun ajanvarauskirjaan, 
joka on käytettävissä kaikissa työpisteissä. Kun ajan-
varauskirjalla on 8–12 henkeä, ryhmänvetovuorossa 
oleva ohjaajapari aloittaa ryhmän. 

Eri ryhmistä laitetaan kaupungin intranettiin ”luku-
järjestys”, joka auttaa eri työntekijäryhmiä, esimer-
kiksi liikuntaneuvontapisteiden työntekijöitä, ohjaa-
maan ryhmiin niitä asiakkaita, joilla tyypin 2 diabe-
teksen riski on korkea. 
 
Yhteyshenkilö:  
D2D–hanketyöntekijä Anni Alatulkkila,  
Oulun kaupunki puh. 040 5430 477, 
anni.alatulkkila@ouka.fi 
 

 
Työryhmä: sisätautien erikoislääkäri Matti Honkala, 
ylihoitaja Liisa Rasi, ravitsemussuunnittelija Merja 
Ihanainen, fysioterapeutti Erja Karhunen, diabetes-
hoitajat Riitta Vainionpää, Eija Karsikko ja Maarit 
Katainen. Ryhmäohjaajan opaskansion ovat tehneet 
opinnäytetyönä OAMK:ssa diabeteshoitotyön 
erikoistumiskoulutuksessa sairaanhoitajat: Sara 
Hakala, Heli Havia, Riitta Heikka ja Auli Saario.  
 
Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Pyhäjoki, Raahe, Ruukki, Siikajoki) lähti D2D-
hankkeeseen syksyllä 2004. Kuntayhtymässä on noin 
32 000 asukasta ja kuusi terveysasemaa. 
 
Alueelle laadittiin yhteinen suunnitelma D2D-
hankkeen toteuttamisesta. Samalla päätettiin kehittää 
erityisesti ryhmäohjausta. Tavoitteena oli aloittaa 
ryhmäohjaus kaikilla terveysasemilla, työterveys-
huollossa ja diabetespoliklinikalla. Aiemmin vain 
pääterveysasemalla oli ollut painonhallinta-, tupakka- 
ja tulpparyhmät.  
 
Syksyllä 2004 D2D-hankkeen kustantamaan OHOI-
ryhmäohjaajakoulutukseen osallistui eri terveysase-
milta sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, ravitsemus-
suunnittelija, fysioterapeutteja ja sairaalan diabetes-
hoitajia. Koulutuksen aikana terveysasemilla käyn-
nistettiin ryhmäohjaus tyypin 2 diabetekseen sairas-

OHOI-, PPP- ja ROOM-ryhmät Effica –
asiakastietojärjestelmän ajanvarauskirjalla 
sekä intranetissa Oulun kaupungin 
avoterveydenhuollossa 

Ryhmäohjauksen kehittäminen Raahen 
seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä 
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tumisvaarassa oleville henkilöille ja sairaalan diabe-
tespoliklinikalla ryhmäohjaus uusille tyypin 2 diabee-
tikoille. Lähtökohtana oli D2D-hankkeen valtakun-
nallinen esitys viiden kerran ryhmäohjauksesta. 
OHOI-koulutuksen ja ensimmäisten ryhmien poh-
jalta syntyi tarve sisällölliseen koulutukseen ja yhte-
näisen ryhmäohjelman laatimiseen kaikille terveys-
asemille.  
 
Eväitä riskihenkilöiden ryhmäohjaukseen –
koulutus toteutettiin alkuvuodesta 2005. Siinä 
paneuduttiin ravitsemus-, liikunta- ja tupakasta 
vieroitusohjauksen sisältöihin sekä psykologin 
ohjaamana motivointiin ja psykososiaalisten teki-
jöiden huomiointiin ryhmäohjauksessa. Näin 
ryhmäohjaukselle muodostui yhteinen sisältö ja 
samalla sovittiin ohjausmateriaalista.  
 
Jatkossa koettiin ongelmaksi opetuskalvojen puute. 
D2D-hankkeelta saatiin yksi kalvosarja. Yhtenäinen 
materiaali koottiin ryhmäohjaajan opaskansioon, 
jossa on ohjeet kullekin ryhmäkerralle vaihtoehtoi-
neen sekä materiaali ryhmän toteuttamiseksi. Materi-
aalia testattiin kahdessa ryhmässä ja hiottiin vielä 
asiakkailta, ryhmäohjaajilta ja asiantuntijoilta saadun 
palautteen perusteella.  
 
Ryhmäohjaus on käynnistynyt työterveyshuollossa, 
neljällä terveysasemalla ja diabetespoliklinikalla. 
Ryhmäohjaajat ovat motivoituneet uuden työmuo-
don käyttöön ja OHOI-koulutuksessa on lisää hoita-
jia. Ryhmäohjaajille on suunniteltu täydennyskoulu-
tusta keväälle 2006. Paikallinen uimahalli-kuntosali-
yritys ja kuntien liikuntatoimet ovat mukana järjestä-
mässä liikuntakokeiluja ryhmiin osallistuville.  
 
Yhteyshenkilö: 
diabeteshoitaja, D2D-hanketyöntekijä Eija Karsikko,  
Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä  
puh. 044 439 4968, eija.karsikko@ras.fi 
 
 
3.2. Liikunta, ravitsemus ja painonhallinta 

 
 
 

 
Kun Tampereen Dehko-suunnitelma valmistui syksyl-
lä 2001, alueellisten aikuisneuvoloiden ensimmäise-
nä tehtävänä oli käynnistää painonhallintaryhmiä 
koko kaupungin alueella.        
 
Ensimmäinen 20 hengen painonhallinnan ryhmän-
vetäjien ryhmä koulutettiin syksyllä 2002. Jokaiselta 
kolmelta alueelta tuli koulutukseen 3 työparia (ter-
veydenhoitaja tai sairaanhoitaja) ja yksi työpari 
työterveyshuollosta. Koulutus järjestettiin Suomen 

Diabetesliiton ja Suomen Sydänliiton kehittämän 
Pieni päätös päivässä –ohjelman mukaisesti. Koulu-
tuspäiviä oli yhteensä viisi.      
 
Painonhallintaryhmät käynnistyivät jokaisella alueella 
koulutuksen jälkeen. Ryhmien kokoamisessa oli aluk-
si hankaluuksia, mukaan tulijoiden joukko oli kovin 
heterogeeninen, ja tieto ryhmistä ei tavoittanut kaik-
kia halukkaita. Lisäksi osallistujien määrä oli paikoin 
pieni. Aluksi ryhmänvetäjinä oli pääsääntöisesti 
aikuisneuvonnan terveydenhoitajia, jotka kutsuivat 
ryhmään asiatuntijoita, kuten ravitsemussuunnitte-
lijan, fysioterapeutin ja lääkärin. Heiltä saatiin arvo-
kasta konsultointiapua. Liikuntatoimesta oli mahdol-
lisuus lainata kävelysauvoja tai muuten saada apua 
ohjaukseen. Painonhallintaryhmien vetäjät vaihtoi-
vat kokemuksia ryhmistä yhteisissä tapaamisissa.   
 
Keväällä 2004 työnsä aloittaneille dehko-hoitajille 
tuli tehtäväksi koordinoida alueensa painonhallinta-
ryhmiä. He kokosivat hakulomakkeet, jakoivat haluk-
kaat sopiviin ryhmiin ottaen huomioon esim. iän ja 
painoindeksin ja sopivat ryhmille vetäjät.  
 
Seuraavaan painonhallinnan ryhmänohjaajakoulu-
tukseen tuli mukaan myös fysioterapeutteja, lääkä-
reitä ja terveydenhoitajia opiskelijaterveydenhuol-
losta. Ensi vuonna järjestetään koulutusta taas uudel-
le joukolle. Ryhmiä kokoontui vuonna 2005 noin 20.  
 
Ryhmät on tarkoitettu pääsääntöisesti diabeteksen 
korkean riskin asiakkaille, mutta myös muille painon-
hallintaan sitoutuneille. Ryhmiin ohjautuu asiakkaita 
ikäkausitarkastuksista, riskitestauksen perusteella sekä 
lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilta. Ryhmiin vali-
taan hakemusten perusteella, ja intensiivijakson jäl-
keen sovitaan tapaamiset ennen vuosikontrollia. Ryh-
miin osallistujia seurataan kaikkiaan noin vuoden 
ajan.   
 
Ryhmätoimintaa arvioidaan ryhmäläisille annettavalla 
palautelomakkeella ja asiakkailta kerätään tiedot 
verenpaineesta, vyötärönmitasta ja painosta. Apuna 
käytetään PPP-kansion lomakkeita. Lisäksi koko kau-
pungin ryhmistä tilastoidaan ryhmien ja osallistujien 
määrä, sukupuoli sekä osallistumisprosentti.  
 
Yhteyshenkilö 
projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen 
kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi  
puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, 
anneli.salminen@tampere.fi  
 
 
 
 
 

Painonhallintaryhmät Tampereella 
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Työryhmä yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri 
Ahti Honkola, Soininhoikka – hyvinvointiohjelma 
soinilaisille –terveydenedistämishankkeen vetäjä, ft 
AMK Elina Leikkainen, diabeteshoitaja, sh Virpi Salo, 
ft AMK Taina Tynjälä, astmahoitaja, sh Marja Leppälä 
ja työterveyshoitaja, th Anna-Liisa Hautakangas. 
 
Liikkumisreseptin ryhmätäytön lähtökohtana oli halu 
ratkaista valtakunnallisen liikkumisresepti-hankkeen 
heikkoudet ja toimintaa estävät tekijät. Näistä tär-
keimmät tekijät olivat lääkäreiden ajanpuute ja tunne 
osaamattomuudesta liikuntaohjeiden laatimiseen sekä 
fysioterapeuttien ja hoitajien kokemukset oman 
roolinsa jäämisestä taustalle. Myös yhteistyö nähtiin 
puutteena eri ammattiryhmien välillä sekä paikallisesti 
että seutu- ja maakunnallisesti. 
 
Liikkumisreseptin ryhmätäytön tarkoituksena on hel-
pottaa ja tehostaa liikuntaneuvontaa erityisesti tyypin 
2 diabeteksen ja muiden kansansairauksien ehkäise-
miseksi ja hoitamiseksi. Edelleen tarkoituksena on 
saada liikkumisresepti yhteiseksi työvälineeksi tervey-
denhuollon käyttöön. Tavoitteena on lisätä ja tiivistää 
yhteistyötä lääkäreiden, fysioterapeuttien ja hoitajien 
kesken sekä luoda toimivat palveluketjut. Liikkumisre-
septin ryhmätäyttömalli vastaa D2D-hankkeen tavoi-
tetta kehittää uusia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja 
varhaisen hoidon toimintamalleja ja –käytäntöjä 
perusterveydenhuollossa. 
 
Soinin terveysasemalla on toteutettu ryhmätäyttö-
mallia jo kahden vuoden ajan yhteistyössä Soinin-
hoikka, hyvinvointiohjelma soinilaisille –terveyden-
edistämishankkeen kanssa. Lääkäri tai hoitaja lähettää 
asiakkaan liikkumisreseptin ryhmätäyttöön. Lääkäri 
sulkee pois liikunnan vasta-aiheet, motivoi liikuntaan, 
lupaa olla mukana seurannassa ja allekirjoittaa resep-
tin ryhmätäytön jälkeen. Vastaanotolla liikkumisresep-
tille kirjataan vielä asiakkaan liikkumisen terveysperus-
teet ja tavoitteet. Fysioterapeutti kutsuu asiakkaat 
ryhmätäyttötilaisuuteen ja ohjaa liikkumisreseptin 
täytön yhteisesti. Liikkumisreseptiin on tärkeää mer-
kitä, missä jatkoseuranta tapahtuu. Tässä vaiheessa 
korostuu yhteistyö koko hoitohenkilökunnan välillä. 
Liikkumisreseptin ryhmätäyttöä voidaan hyödyntää 
myös jo olemassa oleviin ryhmiin, esim. PPP-painon-
hallinta- ja liikuntaryhmiin. 
 
Ajanjaksona 30.4.2004–9.11.2005 Soinissa on toteu-
tettu kymmenen ryhmätäyttöä, joissa on ollut yhteen-
sä 64 henkilöä. Näistä 33 kuuluu D2D-intervention 
piiriin. Liikkumisreseptin ryhmätäyttömallia on toteu-
tettu laajemmin Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä D2D- 
Liihota- ja Liikkumisreseptihankkeiden sekä 

Ikäinstituutin kanssa. Valmiita liikkumisreseptejä on 
täsmennetty myöhemmin PLU:n ja Kuortaneen 
Urheiluopiston kanssa, jotka näin osallistuvat myös 
seurantaan. 
 
Soinin terveysasemalla on tehty liikkumisreseptin 
ryhmätäytöstä televisio-ohjelma sekä TV 1:n A-
Studioon syyskuussa 2005 ja TV 1:n Voimaa 
Vanhuuteen -ohjelmasarjaan lokakuussa 2005. 
 
Yhteyshenkilö  
diabeteshoitaja, sh Virpi Salo, Ähtärinjärven ktt ky, 
Soinin terveysasema puh. (06) 2525 7588, 
virpi.salo@ahtarinjarventk.fi 
 

 
Työryhmä Anna Kukka, Tanja Onatsu, Jari Ylinen, 
Mauri Kallinen ja Arja Häkkinen, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri. 
 
Osana D2D-hanketta Keski-Suomen sairaanhoito-
piirin alueella aloitettiin syksyllä 2003 suunnittelu 
korkean riskin henkilöiden terveyskunnon eri osa-
alueiden mittaamisesta yksinkertaisilla kenttätesteillä. 
Näiden mittareiden käyttöönoton ja terveysliikunnan 
ohjauksen tehostamiseksi koulutettiin terveyskeskus-
ten, työterveyshuollon ja kuntien liikuntatoimien 
henkilöstöä kevään 2004 aikana noin 30 koulutus-
tilaisuudessa. 
 
Terveyskunnon mittausten ja tutkimuksen tarkoituk-
sena on: 
1) lisätä yksilön motivaatiota säännölliseen 

pitkään jatkuvaan liikuntaan  
2) seurata terveyskunnossa tapahtuvia muutoksia 

ja antaa palautetta riskihenkilölle  
3) selvittää voidaanko kerta- vs. tihennetyllä testa-

uksella/ohjauksella vaikuttaa omaehtoisen 
liikunnan määrään ja siten myös painonhallin-
taan ja terveyden osatekijöihin: rasva- ja sokeri-
aineenvaihduntaan. 

4) kehittää alueelle yhtenäinen, kustannus-
vaikuttavuudeltaan edullinen kenttätestistö 
käyttäen jo kuntoneuvoloissa olemassa olevia 
välineitä ja rajallisia resursseja.  

5) lisätä terveydenhuollon ja liikuntatoimen eri 
toimijoiden välistä yhteistyötä  

 
Dehkon 2D -hankkeen tiedonkeruun piiriin kuuluvat 
korkean riskin henkilöt (N=200) lähetetään kunto-
neuvolaan, jossa fysioterapeutti satunnaistaa tutkitta-
van joko tehostetumman seurannan (0, 3 ja 6, 12 ja 
24 kk) tai pidemmän aikavälin seurannan (0, 12 ja 
24 kk) ryhmään. Alkutestausten jälkeen potilaalle 

Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli 
Soinissa 

Terveyskunnon mittaukset korkean riskin 
henkilön liikuntaohjauksessa 
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ohjataan nousujohteinen kävelyharjoitusohjelma ja 
harjoituspäiväkirjan täyttäminen. Lisäksi heitä ohja-
taan käyttämään alueen tarjoamia liikuntapalveluja.  
 
Verenpaine ja rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa 
kuvaavat tutkimustulokset kerätään tiedonkeruu-
järjestelmästä. Terveyskuntotestistö sisältää seuraavat 
osiot: 
-  aerobinen kunto (2 km:n kävelytesti ja 

uloshengityksen huippuvirtaus) 
-  tuki- ja liikuntaelimistön kunto (puristusvoima-, 

alaraajojen voima-, tuolilta ylösnousu- ja 
liikkuvuustesti)  

-  motorinen taito (tasapaino ja kävelynopeus) 
-  kehon koostumus (vyötärönympärys, BMI) 
Tutkittavien keräys alkoi keväällä 2005 ja keräys 
jatkuu vuoden 2005 loppuun. Kahden vuoden 
seuranta päättyy siten vuoden 2007 lopussa.  
 
Yhteyshenkilöt: 
D2D-liikuntakoordinaattori, ft Tanja Onatsu puh. 
040 536 3436, tanja.onatsu@ksshp.fi 
Liikuntafysiologian dosentti Arja Häkkinen  
puh. 050 375 4468, arja.hakkinen@ksshp.fi 
 
 

 
Työryhmä Vea Kuisma, Paula Mäkinen ja Kaija 
Pykälistö. 
 
Ryhmään on kutsuttu 13 ylipainoista naista. Ryhmä 
on koottu henkilöistä, joilla yli puolella on ollut poik-
keava sokerirasitustulos raskauden aikana. Ryhmä-
läisten ikä on 27–52 vuotta ja BMI:n keskiarvo on 
37. Ryhmän toiminta alkoi 13.10.2005 ja päättyy 
14.9.06. Kokoontumiskertoja on suunniteltu 10.   
 
Ryhmäläisillä on paljon tietoa ravintoasioista, mutta 
painonhallinta ei ole onnistunut yksin. He toivovat 
ryhmältä tukea, kun yksin eivät ole onnistuneet. 
Samassa tilanteessa olevilta odotetaan ymmärrystä ja 
kannustusta painonhallinnassa. Osa kaipaa myös 
ruoka-asioiden päivitystä, osa tukea liikunnan 
lisäämiseen. Osalle on tärkeää saada tukea myös jo 
tavoitetun painon ylläpitoon. 
 
Ryhmää vetää kaksi terveydenhoitajaa, jotka ovat 
saaneet painohallinnanohjaajan koulutuksen D2D-
projektin kautta. Lisäksi käytetään muuta ammatti-
henkilökuntaa tarpeen ja toiveiden mukaan. Esimer-
kiksi lääkäri on kertonut MBO:sta ja psykologi syö-
misen hallinnasta, liikunnanohjaaja on puolestaan 
neuvonut kuntosalin käyttöä. 
 

Ryhmänohjaajien tavoitteena on ennaltaehkäistä 
tyypin 2 diabeteksen puhkeamista näillä suuren 
riskin asiakkailla. Oleellista on saada ryhmäläiset 
tiedostamaan oma diabetesriskinsä ja mahdollisuu-
tensa vaikuttaa siihen elämäntavoilla. 
 
Ryhmään kutsutuille on annettu mahdollisuus lähteä 
D2D–interventioon. 
 
Yhteyshenkilö:  
Vea Kuisma, vea.kuisma@skthky.fi 
 

 
Työryhmä terveydenhoitaja Arja Karttunen, tervey-
denhoitaja Kaisu Äijälä, avoterveydenhuollon palve-
luyksikköpäällikkö Leena Uusitalo, avoterveyden-
huollon ylihoitaja Ritva Svenström, D2D -hankkeen 
ravitsemuskoordinaattori (31.5. 05 asti) Mila 
Haapalahti, D2D-hanketyöntekijä Anni Alatulkkila.  
 
Tausta ja tavoitteet 
Lasten ylipaino alkaa olla merkittävä ongelma Suo-
messakin. Lasten ja nuorten ravintotottumukset 
opitaan jo varhaislapsuudessa, mihin kasvattajilla on 
paljon vaikutusvaltaa. Lisäksi muun muassa koulut ja 
oppilaitokset sekä kouluterveydenhuolto ovat kaikki 
lenkkejä ketjussa, joka ohjaa lapsia ja nuoria sekä 
heidän perheitään terveellisiin elintapoihin. 

Alaluokilla vanhemmat osallistuvat lastensa terveys-
tarkastuksiin, mutta yläluokilla ja lukioissa osallistu-
minen on harvinaista. Vanhempien tavoittamiseksi 
virisikin idea haastaa koulut yhteistyöhön ehkäise-
mään tyypin 2 diabetesta edistämällä terveellisiä 
ruoka- ja liikuntatottumuksia sekä lisäämällä tietoa 
sairaudesta lapsille ja vanhemmille. Tavoitteena on 
lukuvuonna 2005–2006 kouluilla järjestettävien 
teemaan liittyvien tempausten ja vanhempainiltojen 
avulla korostaa terveellisen ravitsemuksen ja arkilii-
kunnan merkitystä lapsen ja nuoren terveydelle.  

Koulujen henkilökunta ideoi kukin ”näköisensä” 
ohjelman ja hankkeen ravitsemuskoordinaattori Leea 
Järvi, Oulun Voimisteluseura Ry:n fysioterapeutti 
Niko Naasko sekä D2D –hanketyöntekijä Anni 
Alatulkkila sitoutuivat tarjoamaan materiaali- ja 
työresursseja vanhempainiltoihin. Hankkeen yhteys-
henkilönä toimii hanketyöntekijä, jonka yhteyshenki-
löinä kouluilla ovat kouluterveydenhoitajat. 
 
Toteutusmalleja syksyllä 2005 
1.Toppilan koulun vanhempainillassa oli organisoitu 
erilaisia elintapoihin liittyviä esittelypisteitä: päihde-
putki, huumepoliisi ja Sydänyhdistys sekä D2D -
hankkeen Ruokaa rajatta -esittelypiste. D2D –hank-

Raskausdiabeetikoiden painonhallinta-
ryhmä ─ D2D Saarijärvellä 2005  

Ruokaa rajatta? D2D –hanke Oulun 
kouluissa 
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keen pisteessä esiteltiin terveellisiä välipalavaihto-
ehtoja ja jaettiin riskitestilomakkeita vanhemmille. 
Taustalla pyöri PowerPoint-esitys antaen tietoa 
tyypin 2 diabeteksesta ja sen ehkäisemisestä. Van-
hempia oli koululla noin 80, joista noin 50 täytti 
riskitestilomakkeen ja heistä 4 korkean riskin henki-
löä ohjautui työterveyshuoltoon ja 1 terveysasemalle.   
 
2. Myllytullin koulun vanhempainillassa oli koulun 
oman ohjelman ohella vastaava esittelypiste kuin 
Toppilan koululla. Vanhempia oli paikalla noin 100, 
joista noin 40 täytti riskitestilomakkeen. Heistä ei 
seuloontunut yhtään korkean riskin henkilöä. 
 
3. Korvensuoran koululla järjestettiin vanhempain-
toimikunnan aloitteesta koko koulun teemapäivä ja 
vanhempien terveysilta. Vanhemmat olivat saaneet 
vanhempainiltakutsun mukana riskitestilomakkeet 
ohjeistuksineen. Teemapäivän aikana oppilaat olivat 
saaneet ravintohuollon henkilökunnan kanssa 
tutustua terveellisiin välipaloihin, tehdä postereita 
ravinnosta ja liikunnasta. Tuotokset olivat esillä 
vanhempainillassa, jonka ohjelmassa oli tietoiskut 
ravinnosta, liikunnasta ja tyypin 2 diabeteksesta sekä 
Astma- ja allergialiiton ja Sydänyhdistyksen esittely-
pisteet. Vanhempia oli paikalla noin 60. Hanketyön-
tekijä ja kouluterveydenhoitaja käyvät läpi vanhem-
pien palauttamat riskitestilomakkeet jälkikäteen.  
 
Vanhemmat ovat antaneet tilaisuuksista positiivista 
palautetta. Koulut ovat ottaneet haasteen vastaan ja 
keväällä 2006 järjestetään lisää tempauksia ja van-
hempainiltoja. Hanke saavuttaa näin työssäkäyvät 
vanhemmat! 
 
Yhteyshenkilö:  
D2D-hanketyöntekijä Anni Alatulkkila,  
Oulun kaupunki puh. 040 543 0477, 
anni.alatulkkila@ouka.fi 
 
 

 
Tutkimusryhmän jäsenet: Jaana Laitinen, Työterveys-
laitos; Leea Järvi, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri; Liisa Hiltunen Kansanterveystieteen ja yleis-
lääketieteen laitos, Oulun yliopisto; Ulla Rajala, 
Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, 
Oulun yliopisto; Olavi Timonen, Oulunkaaren seutu-
kunta; Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Kansanter-
veystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yli-
opisto. 
 
Ravitsemusterapeutin ohjauksen vaikuttavuudesta 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä korkean riskin 
henkilöillä on vakuuttavaa näyttöä. Koko Suomessa 

on vähän ravitsemusterapeutin virkoja (yhteensä 86). 
Lisäksi on monia kuntia, joissa ravitsemusterapeutin 
palveluja ei ole ollenkaan saatavana. Resurssien 
käytön tehostamiseksi yksi mahdollisuus on ryhmä-
ohjauksen kehittäminen. 
 
Lääkärin etävastaanottotoiminnasta on hyviä koke-
muksia Oulunkaaren seutukunnan kunnissa, mutta 
ryhmäohjauksesta ei ole aiempia kokemuksia. Tässä 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin D2D-
hankkeen ravitsemusterapeutin etävastaanottotoi-
minnassa ravitsemusterapeutti on Oulusta video-
neuvotteluyhteydessä etäkunnan tilaan, jossa ryhmä 
tyypin 2 diabeteksen suhteen korkean riskin henki-
löitä kokoontuu. Tällä tavalla D2D-hanke tuottaa 
palveluja kunnille, joilla ravitsemusterapeuttiresurs-
seja ei ole. Koska ryhmäohjauksesta etävastaanotto-
toimintana ei ole aiempia kokemuksia, toimintaa 
arvioidaan ennen laajempaa käyttöön ottoa.  
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää ravitsemustera-
peutin etävastaanottotoimintana toteutettavan tyypin 
2 diabeteksen korkean riskin asiakkaiden ryhmäoh-
jausmalli. Ryhmäohjausmallin suunnittelun lähtökoh-
tana on Dehkon 2D -hankkeen projektisuunnitel-
massa (s. 37–38) esitetty ryhmäohjaus.  
 
Ryhmäohjausmallin (4x1,5 tuntia viikon välein, 
vertaisryhmätoimintaa, ravitsemusterapeutin seuran-
takäynti 2–3 kk kuluttua) keskeinen tavoite on, että 
ryhmäläiset oppivat miten tyypin 2 diabetesta ehkäis-
tään elintapojen avulla, että heidän muutosvalmiu-
tensa lisääntyy ja että he aktiivisesti muuttavat elin-
tapojaan tavoitteiden suuntaiseksi. Pääpaino on 
ravitsemusasioissa. Ryhmän sisällön ja toiminnan 
suunnittelun taustateoriana on konstruktivistinen 
oppimiskäsitys. Elintapojen muutosprosessin vaiheet 
otetaan myös ohjauksessa keskeisesti huomioon. 
Tausta-ajatuksena on, että muutos on oppimista. 
Siten ryhmäohjauksessa kiinnitetään huomiota oppi-
misen tukemiseen ja ryhmäläisten itseohjautuvuu-
teen ohjaamiseen. 
 
Etävastaanottotoiminnan arvioinnissa vertailuryhmä-
nä ovat lähivastaanottona toteutetut samansisältöiset 
ryhmät sekä mahdollisesti D2D-hankkeen myötä 
seulotut korkean riskin henkilöt, jotka asuvat samalla 
alueella ja jotka eivät ole osallistuneet vastaavaan 
interventioon.  
 
Yhteyshenkilö:  
Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, Oulu, 
jaana.laitinen@ttl.fi 
 
 
 
 
 

Ravitsemusterapeutin etävastaanotto 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on 
käynnistynyt Dehkon 2D -hankkeen ja Kunnossa 
kaiken ikää -toiminnan yhteistyönä painohallinta-
projekti, jossa kohderyhmänä on Oulun yliopis-
tollisen sairaalan henkilökunta.  
 
Tavoitteena on selvittää liikuntapainotteisen 
painonhallintaryhmän tuloksellisuutta pysyvien 
elintapamuutosten aikaansaamisessa. 
 
Aktivaattori-ryhmä on suunnattu niille henkilöille, 
joilla on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Ryh-
mään valikoidaan jäsenet riskipistetestin perusteella. 
Ryhmään pääsee yli 15 pistettä saaneet korkean 
riskin henkilöt, joilla on ylipainoa.  
 
Aktivaattori-ryhmässä painoa hallitaan ensisijaisesti 
liikunnan avulla. Ryhmäläiset opastetaan liikunta-
palvelujen aktiivikäyttäjiksi. Liikunnan lisäksi pereh-
dytään täysipainoiseen, painonhallinnan mahdollista-
vaan ruokavalioon 
 
Ryhmiä vetää fysioterapeutti yhteistyössä ravitsemus-
terapeutin kanssa. Ryhmäkokoontumiset alkoivat 
vuoden 2006 alussa ja jatkuvat vuoteen 2007 asti. 
Ryhmät kokoontuvat aluksi kerran viikossa kahden 
kuukauden ajan ja sen jälkeen joka toinen viikko 
koko loppuvuoden. 
 
Ryhmäkokoontumisten sisältö 
1. Neljä ensimmäistä kokoontumista: Itsenäinen 
liikuntaseuranta, ryhmätapaamisia ravitsemustera-
peutin ja fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeutin 
ryhmätapaamiset sisältävät liikuntaneuvontaa ja 
kuntouttavaa fysioterapeuttista liikunnan ohjausta. 
Ravitsemusterapeutin ryhmätapaamiset sisältävät 
perehtymisen täysipainoiseen ruokavalioon käytän-
nössä sekä opastuksen kotona toteutettaviin 
tehtäviin.  
 
2. Jatkokokoontumiset: ryhmäliikuntaa, lihaskunto-
harjoittelua ja kestävyyslajien kokeilua 
 
Aktivaattori-ryhmät tuovat näkyvyyttä Pohjois-
Pohjanmaan D2D-hankkeelle. Ryhmiä seurataan ja 
tuloksista tiedotetaan yhteistyössä tiedotusvälineiden 
kanssa. 
  
Yhteyshenkilöt: 
Minna Rehula, PPSHP, Lääkinnällisen kuntoutuksen 
hallinto, minna.rehula@ppshp.fi 
 
Leea Järvi, PPSHP, Lääkinnällisen kuntoutuksen 
hallinto puh. 040 757 6711, leea.jarvi@ppshp.fi 
 

3.3. Työterveys 

 
Dehkon 2D –palkinnon saanut hanke, esittely sivulla 
6. 

 
Jyväskylässä toteutettiin marraskuussa 2005 YIT 
konsernissa 200 hengen tapahtuma, jonka tavoit-
teena oli lisätä työhyvinvointia ja terveyttä tukevaa 
tietämystä sekä tuottaa työntekijöille elämyksiä, jotka 
tukevat omaehtoista työkunnon, terveyden ja hyvin-
voinnin ylläpitämistä. Lisäksi asiakkaille järjestettiin 
mahdollisuus henkilökohtaisen terveydentilan, kun-
non ja terveystottumusten arviointiin. Pääteemana oli 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisy.  
 
Asiakkaille kerrottiin musiikkiteatteriohjelman lomas-
sa työhyvinvoinnista, tyypin 2 diabeteksesta, sen 
riskitekijöistä ja ehkäisemisen keinoista. Luento-
osuuden jälkeen asiakkaille tarjottiin monipuolinen 
näyttelyohjelma, jossa oli mahdollisuus testata oma 
diabetesriski, osallistua verensokerin, verenpaineen, 
painon, vyötärön ympäryksen ja kehonkoostumuk-
sen mittauksiin.  
 
Stressijanan avulla asiakkailla oli mahdollisuus arvioi-
da stressin kokemustaan ja saada ohjausta ammatti-
laisilta. Kasvisnäyttelyssä asiakkaat arvioivat omaa 
päivittäistä kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö-
ään punniten ja verraten annosta suositeltavaan mää-
rään. Eväsnäyttely opasti terveellisiin eväsvalintoihin. 
Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelman esittelyssä sai 
liikuntaneuvontaa ja omien liikuntatottumusten 
kehittämistä tukevaa materiaalia.  
 
Työfysioterapeutit tarjosivat asiakkaille mahdollisuu-
den testata lihasvoimaa puristusvoimamittauksella ja 
tasapainoa ja koordinaatiota tasapainolaudan avulla. 
Rakennusalan työntekijöiden työterveyteen vaikut-
tavista asioista kerrottiin videon avulla. Tapahtuma 
päättyi yhteiseen musiikilliseen venyttelytuokioon 
gymstikkiä kokeillen. Hyvää mieltä tuottivat kotiin 
viemisiksi saadut salaattitarpeet salaattiohjeineen. 
Arvonnassa onnekkaat saivat liikuntaan kannustavia 
palkintoja. 
 
Tapahtumasta on saatu erittäin myönteinen palaute 
asiakkailta itseltään, kohdeyritykseltä ja kaikilta 
toteuttamisessa mukana olleilta yhteistyökump-

Aktivaattori-ryhmät, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin painonhallintaprojekti 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Tampereen 
Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan 
työterveyspalvelussa 

Yhdessä voidaan hyvin: Työhyvinvointi-
tapahtuma tyypin 2 diabeteksen  
ehkäisemiseksi 
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paneilta. Tapahtuman yhdessä konsernin kanssa 
järjestivät sen työterveyshuoltopalveluista vastaavat 
yritykset, Jyväskylän Seudun Työterveys, Medivire 
Työterveyspalvelut Oy ja Suomen Terveystalo Oyj. 
Lisäksi toteuttajakumppaneina oli Keski-Suomen 
alueen D2D-hanke, Jyväskylän Ammattiopiston 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen lähihoitaja-
opiskelijat ja Kunnossa Kaiken Ikää valtakunnallinen 
ohjelma. Tapahtuman promoottorina ja sponsorina 
toimi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Työ-
eläkeyhtiönä Etera on kiinnostunut tässä työhyvin-
vointitapahtumassa luodun uudentyyppisen yhteis-
työhön perustuvan toimintamallin jatkamisesta 
asiakasyrityksissään ja siten tukemaan D2D-
hankkeen väestötavoitteiden toteutumista.  
 
Yhteyshenkilö:  
Tarja Kostiainen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Etera puh. 010 553 3827 tai 040 840 7711, 
tarja.kostiainen@etera.fi  
  

 
 

Jyväskylän maalaiskunnassa asuva taksinkuljettaja 
Hannu Pärnänen joutui rutiiniterveystarkastuksessa 
kohtaamaan tiedon kohonneesta diabetesriskistä 
omalla kohdallaan. Samaan aikaan lähipiirissä, 
taksinkuljettajien joukossa oli sattunut ikäviä sairas-
tapauksia. Nämä yhteensattumat saivat Pärnäsen 
pohtimaan, miten voisi ryhtyä parantamaan paitsi 
omaa terveyttään, myös aktivoimaan koko kuljet-
tajien yhteisöä terveemmille elintavoille. 

Syksyllä 2004 Pärnänen sai idean ammatti-
autoilijoiden terveyskunnon testauksesta. Hän 
kertoi ideastaan hoitopaikassaan, jonka myötä 
aloitettiin yhteistyö Palokan terveydenhuollon 
kuntayhtymän, Jyväskylän maalaiskunnan liikun-
tatoimen sekä Jyväskylän Aluetaksin kanssa. 
Lokakuussa järjestettiinkin ensimmäinen yhteinen 
autoilijoille suunnattu kuntotempaus. Syksyiseen 
tapahtumaan osallistui 50 taksinkuljettajaa. Illan 
aikana osallistujat täyttivät riskitestin ja heiltä 
mitattiin verenpaine- ja verensokeriarvot. Mitta-
usten jälkeen jokainen suoritti kahden kilometrin 
UKK-kävelytestin. Mitä tulokset sitten kertoivat? 
70 prosentilla osallistujista todettiin kohonnut 
verenpaine. Neljä henkilöä ohjattiin jatkotutki-
muksiin joko diabetesepäilyn tai korkean veren-
paineen vuoksi. Kävelytestin tulos kertoi keski-
määräistä heikommasta kunnosta. Tapahtuma 
koettiin tarpeelliseksi ja se päätettiinkin uusia 
heti seuraavana keväänä. 

Toukokuussa 2005 toteutettiin toinen ammatti-
kuljettajien kuntotempaus, joka sai nimekseen 
Kunnon Keikka. Jyväskylän Hipposhallissa pidettyyn 
tapahtumaan osallistui työnantajien puolelta 
Jyväskylän Aluetaksin lisäksi Keski-Suomen aluetaksi 
sekä kuorma-autoilijoita edustava SKAL Keski-Suomi. 
Testaajina ja tapahtuman järjestäjinä toimivat 
Dehko-hankkeen puolesta Palokan terveydenhuollon 
kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä 
Jyväskylän maalaiskunnan liikuntatoimi ja Jyväskylän 
Kuntoliikunta ry. Tilaisuutta tukivat A-vakuutus, 
Ilmarinen sekä Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry. 
Mittava porukka oli siis lähtenyt kannustamaan 
kuskeja matkalle kohti parempaa terveyttä. 

Kunnon Keikalle saapui 80 ammattiautoilijaa, jotka 
suorittivat testit ja mittaukset. Kuntoindeksi oli jälleen 
hieman keskimääräistä matalampi. Verensokeriarvot 
olivat lähes kaikilla normaalitasolla. Verenpaineissa 
saatiin korkeita arvoja ja suositusarvoihin ylsi ainoas-
taan 19 mitatuista. Tyypin 2 diabeteksen arviointi-
testissä viisi henkilö sai yli 15 pistettä. Heidät ohjat-
tiin hakeutumaan terveyskeskukseen tai työterveys-
huoltoon. Kymmenen henkilöä sai riskitestissä 13–14 
pistettä. Iltapäivä huipentui lääkäri Tapani 
Kiminkisen luontoon sekä yhteiseen illanviettoon, 
jonka aikana vaihdettiin aktiivisesti arvioita testi-
päivän tuloksista. 

Jyväskylän ja Keski-Suomen Aluetaksit ovat nyt 
ottaneet kunnon ja terveyden kohottamisohjelman 
yhdeksi osaksi yhtiöissä laadittua laatuohjelmaa. 
Yhteiset tapahtumat ja liikuntaryhmien perustaminen 
ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on 
kohentaa kuskien terveydentilaa ja sitä kautta taata 
asiakkaille turvallinen kyyti. 

Keski-Suomen Dehko-hankkeen, kuntien ja taksi-
yrittäjien yhteistyö jatkuu keväällä 2006, jolloin on 
tarkoitus hypätä kolmannelle Kunnon Keikalle. Työn-
antajien ja työntekijöiden erinomainen suhtautu-
minen sekä myönteinen mediajulkisuus toimivat 
kannustimina jatkaa aloitettua terveydenedistämis-
kampanjaa eteenpäin. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Diabeteshoitaja Leena Welling, Palokan 
terveysasema puh. (014) 336 6175, 
leena.welling@palokkatk.fi 
Liikuntasuunnittelija Eeva Simula, Jyväskylän 
maalaiskunnan liikuntapalvelut puh. 050 594 6721, 
eeva.simula@jklmlk.fi 
 
 
 
 
 
 

Jyvässeudun ammattiautoilijat lähetettiin 
Kunnon Keikalle 
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Työterveyshuoltomme sitoutui Dehko-hankkeeseen 
syksyllä 2004, jolloin se kirjattiin myös vuoden 2005 
toimintasuunnitelmaan. Keväällä 2004 henkilös-
tömme osallistui Keski-Suomen alueen Dehko-
hankkeen koulutustilaisuuksiin. Yhteisessä neuvotte-
lutilaisuudessa hankkeen työntekijöiden kanssa 
sovittiin selkeän hoitopolun kirjaamisesta sekä käy-
tännön järjestelyistä. 
 
Hoitopolkuun kuuluvat käynnit työterveyshoitajalla 
(esitiedot, laboratoriokokeet, interventio), työfysio-
terapeutilla (interventio) ja työterveyslääkärillä (hoito, 
interventio). Hankkeen tiedonkeruuseen sitouduim-
me ottamaan 25 henkilöä Kaipolasta ja 28 henkilöä 
Jämsänkoskelta.  
 
Korkean riskin arviointikaavakkeita on saatavilla 
työterveyshuoneen odotustilassa, intranetissä ja 
jokainen terveystarkastukseen tulija täyttää sen 
rutiininomaisesti. Keski-Suomen D2D-hankkeessa 
korkean riskin rajaksi on sovittu 15. 
 
Kaksitoista korkean riskin asiakkaista oli motivoitunut 
PPP-ryhmään (Pieni Päätös Päivässä), jonka ohjauk-
sesta vastasivat työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, 
asiantuntijana ryhmässä vieraili myös hankkeen 
ravitsemusterapeutti. Muut asiakkaat ohjautuvat 
yksilöohjaukseen omaan työterveyshuoltoon. 
 
Vuoden 2004 lokakuussa työnantaja järjesti naisten 
tyky-päivän, jossa työterveyshuolto oli mukana 
mittaamassa vyötärönympärystä, painoa ja riskiä 
tyypin 2 diabetekseen, naisia tavoitettiin noin 100. 

Joulukuussa 2004 yrityksen omalla uudella kunto-
salilla vietettiin avajaisia ja vieraanamme oli Juha 
Mieto kertomassa itsehoidosta maanläheisin sanoin. 
Tilaisuudessa osallistujilla oli mahdollisuus mittauttaa 
'rasitussokerinsa', verenpaineensa, vyötärönympäryk-
sensä, puristusvoima ja tasapaino. Korkean riskin 
arviointikaavakkeen täytti noin 70 työntekijää. 

Kevään työsuojeluviikoilla D2D- hanke oli vahvasti 
esillä. Yhteistyössä Keski-Suomen hankkeen työnteki-
jöiden, paikallisen terveydenhoito-oppilaitoksen ja 
työterveyshuollon henkilöstön kanssa molemmille teh-
taille pystytettiin terveystori yhdeksi päiväksi. Yllä ole-
vien mittausten lisäksi ravitsemusterapeutti tarjosi käy-
tännönläheistä tietoa kävijöiden 'purtavaksi': kasviksia 
punnittiin, suolan määrää arvioitiin jne. Näillä toreilla 
tavoitettiin korkean riskin seulaan yhteensä 300 henki-
löä. Hankkeen vahva keulakuva, maalaislääkäri Tapani 
Kiminkinen, piti mieleenpainuvan yleisöluennon aihees-
ta: 'Terveyden avaimet omassa taskussa – avaimet 
hukassa'. 

Tiedotuskanavat, joissa hanketta markkinoitiin, olivat 
Intranet, UPM:n oma lehti: 'Paperilaakson Sanomat' 
ja paikallislehdenkin (Koillis-Häme) uutiskynnys 
ylittyi, Tapani Kiminkisen luennosta sai lukea koko 
Jämsänjokilaakson väestö. 
 
Tilastoa ja tuloksia ja pohdintaa 
Työterveyshuolto toteutti 1.8.2004─31.10.2005 yli 
300 terveystarkastusta. Tarkempien tutkimusten tulos 
oli karu: 109:llä oli sokeriaineenvaihdunnan häiriö: 
35:llä tyypin 2 diabetes ja 74:llä heikentynyt sokerin-
sietokyky tai kohonnut verensokeri. Huomionarvoista 
on, että alle 14 pistettä saaneilla 11:sta löytyi poik-
keava tulos sokerirasituskokeessa. Riskilomake, hoito-
polku ja PPP-ryhmät toimivat hyvin ja jäivät työter-
veyshuollon jatkuvaksi toiminnaksi. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Työterveyshoitaja Seija Savolainen, UPM-Kymmene  
Oyj Kaipola, Työterveyshuolto puh.  020 416 7268, 
seija.m.savolainen@upm-kymmene.com 
Työfysioterapeutti Riitta Jukkara, UPM-Kymmene Oyj 
Jämsänkoski, Työterveyshuolto puh. 020 416 6136, 
riitta.jukkara@upm-kymmene.com 

 

Yksityisessä työterveyshuollossa toimii tällä hetkellä 
Keski-Suomessa 23 yksikköä ja 52 000 asiakasta. 
Mukana on yritysten omia työterveyshuoltoja, julki-
sen sektorin liiketoimintayksiköitä ja lääkärikeskuksia. 
Alueen yksityiset työterveyshuollot suhtautuvat 
myönteisesti Dehkon 2D -hankkeeseen. Ennalta-
ehkäisevä työ lakisääteisenä toimintana on kaikkien 
työterveyshuoltoon kuuluvien työntekijöiden 
saatavilla.  
 
Toiminnan tavoitteena on ollut Dehkon 2D –hank-
keen myötä saada työterveyshuollot löytämään kor-
kean riskin henkilöt varhaisessa vaiheessa, mahdol-
listaa elintapaohjaus muutokseen valmiille asiakkaille 
ja myös hoitaa löydetyt riskihenkilöt jatkossa hyvin. 
Työterveyshuoltojen ja asiakasyrityksen toiminta 
perustuu toimintasuunnitelmaan, jolla pyritään 
ennakoimaan tulevaa tilastojen perusteella ja sopi-
maan yhdessä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Näin 
toimintasuunnitelman osana voi olla myös Dehkon 
2D -hankkeen tavoitteet, mikäli BMI, vy, diabetes-
riskipisteet, tai sokerirasitukset ja laboratoriokokeet 
näin kartoitetusti osoittavat. Hyvään työterveyshuol-
tokäytäntöön kuuluva vaikuttavuuden mittaaminen 
edellyttää mittareita, jotka tämänkin hankkeen myö-
tä kehittyvät.  
 
D2D -hanketyöntekijän keinoina tavoitteiden saavut-
tamiseksi on ollut eri toimipaikkojen kartoittamista, 

Dehkon 2D –hanke UPM-Kymmene Oyj 
Jämsänjokilaakson työterveysasemilla 

Dehkon 2D -hanke osana yrityksen 
työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa 
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yhteisiä tapaamisia työterveyshuolloissa sekä heidän 
asiakasyrityksissään. Hyvin pitkälti se on ollut myös 
yhdessä oppimista. Korkean riskin henkilöiden hoito-
polkujen käyttö on monissa paikoissa totta. Pienem-
mät yksiköt ovat noudattaneet hankkeen valmiita 
malleja. Suuremmat työnantajat ovat ottaneet hank-
keen tavoitteet ja strategiat omiin toimintatapoihin ja 
ns. meidän tapaan toimia. Monet työterveyshuollot 
kokevat oman tietojärjestelmän kehittämisen tärke-
äksi; tiedonkeruun tiedot kirjataan omaan järjestelm-
ään. Näin monin paikoin Dehkon 2D -hankkeen 
tiedonkeruuseen ei haluta tai ei voida kaksoiskirja-
uksen vuoksi osallistua. Olennaista hyvässä työterve-
yshuoltokäytännössä on kuitenkin huomioida asia-
kasyritysten tarpeet ja tavoitteet sekä kohdentaa dia-
beteksen ennaltaehkäisy ja hoito aina todettuun 
tarpeeseen. 
 
Erilaista koulutusta on järjestetty työterveyshuolloille 
iltapäivisin, jotta mahdollisimman monella olisi 
tilaisuus osallistua niihin. Koulutusten aiheena ovat 
olleet Dehkon 2D –hankkeen toimintastrategioiden 
käytäntöön vieminen ravitsemus- ja liikuntakoordi-
naattoriemme toimesta. Osa työterveyshuolloista on 
pyytänyt myös omia koulutushetkiä, jotka ovat autta-
neet oman hoitopolun käytäntöön vahvistamisessa. 
Koulutuspäivät ovat tuoneet yhteistyöverkostoja 
lähemmäksi toisiaan. Hanketta on pyritty viemään 
myös yritysmaailman tietoisuuteen, mutta tämä 
vaatisi selkeästi vielä enemmän panostusta. Hanke 
etenee seutukunnalla tiedon ja taidon kohdatessa 
oikeaan aikaan, joten yhteistyötä tarvitaan. 
 
Yhteyshenkilö:  
Yksityisen työterveyshuollon D2D-hanketyöntekijä, 
työterveyshoitaja Sanna Niemi, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri puh. 040 734 9345, 
sanna.niemi@mehilainen.fi 
 

 
 
 

 
Toimintaympäristö ja resurssit  
• Valtra kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa 

Valtra-traktoreita.  
• Tehtaat Suolahdessa ja Brasiliassa.  
• Suolahdessa työskentelee 700 henkilöä, 

tuotekehityksessä (JKL) 150 henkilöä. ja lisäksi 
100 myynti- ja huoltomiestä ympäri Suomea.  

• Suolahdessa valmistetaan 10 000 traktoria 
vuodessa. 

• Yritys on saanut vuonna 2003 TTT-
laatusertifikaatin (OHSAS 18001). 

• Suolahdessa on oma työterveysasema; (1,5 
työterveyshoitajaa, ½ lääkäri ja työfysioterapeutti 
1 pv/vko).   

• Tyky Valtran tapaan: perustana on laadukas 
perustyö, yhdessä tekeminen. 

 
Taustaa projektille 
Projekti esiteltiin Valtran työterveyshuollolle 27.5.04. 
Alusta asti oli selvää, että lähdemme mukaan projek-
tiin. Meillä oli hyviä kokemuksia yhteistyöhankkeesta 
ammattikorkeakoulun kanssa Sydämesi suojaksi –
projektista, joka oli suunnattu MBO-asiakkaille. Uu-
den projektin tarve oli olemassa, olimme jo mietti-
neet MBO-asiakkaille suunnattua kuntoremonttia. 
Dehko-projekti vastasi hyvin tarpeeseemme. Se täytti 
hyvin käsityksemme laajasta tyky-työstä ja laaduk-
kaasta työterveyshuollosta. 
 
Päätöksen haku ja tavoitteet 
TTH esitteli projektin johdolle, tyky-ryhmälle ja 
työsuojelutoimikunnalle. Päätös mukaan lähtemi-
sestä oli yksimielinen. Projektin tavoitteet 
tarkentuivat alkutaipaleella: 
• Kaikkien valtralaisten diabetesriski seulotaan.  
• Tiedot riskipisteistä hyödynnetään työterveys-

huollon perustyössä. 
• VIP-asiakkaat valitaan erillisprojektiin liikunta-

testeineen. 
• 7–14 riskipisteisille suunnataan interventio ja 

jatkosuunnitelma. 
• Luodaan D2D hoitolinja ” Valtran tapa toimia”. 
• Varmistetaan toiminnan laadun säilyminen 

itsearvioinneissa. 
 
Hankkeen eteneminen 
• Keskustelua toteutustavoista käytiin jo info-

tilaisuuksissa TST:n ja tyky-ryhmän kanssa.  
• Yleisinfo hankkeesta koko henkilöstölle henki-

löstölehdessä, jossa oli sivun juttu tyypin 2 
diabeteksesta, Dehko-projektista ja Valtran 
tavasta.  

• Lehden mukana meni jokaiselle kotiin tyypin 2 
diabeteksen riskinarviointilomake. 

• Lomakkeet palautettiin työterveyshuoltoon 
jatkokäsittelyä varten.  

• Yhteistyökumppaniksi projektissa valittiin 
Peurunka, jonka kanssa tarkennettiin 
projektisuunnitelmaa.  

• Ajatuksena oli, että projektin aktiivipäivät 
testeineen tapahtuisivat Peurungassa. Näin 
saisimme projektiin mukaan lisäosaamista. 

 
Jatkotoimet riskin suuruuden mukaan 
• Ei riskiä – ei toimenpiteitä. Riskipisteet kirjattiin 

asiakkaan atk-tietoihin, jossa ne olivat aina eri 
kontakteissa näkyvissä. 

• Kaikille 7–14 pistettä saaneille lähetettiin kirje, 
jossa oli Mikä nyt neuvoksi –esite, lisäksi heitä 
motivoitiin pieniin muutoksiin.  

• Suuren riskin asiakkaat eli VIP-asiakkaat 
kutsuttiin kirjeellä infotilaisuuteen Terveystorille. 

D2D – Valtran tapa toimia 
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• VIP-henkilöihin otettiin myös muutamia juuri 
todettuja diabeetikkoja, joille haluttiin tarjota 
tietopakettia elämäntapojen muuttamiseksi. 

• Terveystorilla lääkäri puhui tyypin 2 diabetek-
sesta, ja hoitaja esitteli tulossa olevaa projektia. 

 
Projekti vipeille 
• Työterveyshoitaja tapasi VIP-asiakkaat 1–2 

kertaa (esitiedot, tietojen keruu, motivointi). 
• Kaikki tutkimukset, sokerirasitus mukaan lukien, 

tehtiin työterveyshuollossa. 
• Työfysioterapeutti tapasi vipit, kartoitti 

liikuntatottumuksia ja motivoi muutoksiin. 
• Työterveyslääkäri tapasi vipit, kävi keskustelua 

sokeriaineenvaihdunnan tilanteesta ja motivoi 
potilasta muutoksiin. 
 

Dehko-remontista lisäpotkua 
• Aloituspäivänä Peurungan tiimi (fysioterapeutti, 

psykologi, ravintoterapeutti) jalkautui Valtralle. 
Luotiin tietopohjaa motivaation tueksi. 

• Alkumittaukset tapahtuivat Peurungassa. 
Valtralta tapaamisiin osallistui joko fysiotera-
peutti tai työterveyshoitaja. 

• Aktiivipäivät seurantamittauksineen ovat: 3 kk,  
6 kk, 1 v, 2 v alkutesteistä.  

• Väliaktiviteetteja on tavoitteena järjestää ryhmän 
tarpeen ja toiveen mukaan. Toistaiseksi ryhmä 
on tavannut välijaksolla ravintoterapeutin, ja 
toinen tapaaminen on vielä tulossa.  

 
Mitä kuuluu projektiin tällä hetkellä 
• Vuosikontrollit sokerirasituksineen ovat 

käynnissä. 
• Vippien projekti jatkuu. 
• TTH-linjaus projektin jälkeisestä toiminnasta 

mietitty. 
• Tyypin 2 diabeteksen riskinarviointilomake on 

osa suunnattuja terveystarkastuksia. 
• Arvioimme toimintamme tilaa laatu-

auditoinneissa. 
 

Yhteyshenkilö:  
Työterveyshoitaja Leila Kauranen, Valtra Oy Ab 
Työterveyshuolto puh. 040 525 6604, 
leila.kauranen@valtra.com 

 
Olemme olleet mukana Dehkon 2D –hankkeessa 
syksystä 2004 lähtien. Tyypin 2 diabeteksen sairas-
tumisriskin arviointilomakkeita olemme täyttäneet 
terveystarkastusten yhteydessä aikaisemminkin, 
mutta hankkeen myötä täsmensimme toimintata-
paamme. Seulomme, ohjaamme ja seuraamme 
riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä aikaisempaa syste-
maattisemmin. Työvälineiksi teimme toimintakaa-
viot, ja tietojärjestelmään lisättiin terveysneuvonta-
lehti. Siinä vaiheessa kun ns. lääkkeetön hoito ei 
enää riitä, asiakkaamme siirtyy tämän hetken käytän-
nön mukaisesti terveyskeskukseen hoitoon.  
 
Muutosta on tullut myös laboratoriotutkimuskäytän-
töön. Olemme saaneet käyttöömme analysaattorin 
HbA1c määrityksiin ja sokerirasituksissa siirryimme 
kapillaarinäytteisiin ja jätimme 1 tunnin sokeriarvon 
määrityksen pois. Sokerirasituksen aikana asiakas 
täyttää D2D esitietolomakkeen ja katsoo ohjausvide-
on, jolloin 2 tunnin odotusaika saadaan mielekkäästi 
hyödynnettyä.  
 
Sen lisäksi että työnjako perusterveydenhuollon ja 
työterveysasemamme välillä on selkiytynyt, myös 
yhteistyö on tiivistynyt. Yksi työterveyshoitajista 
toimii diabetesyhdyshenkilönä, ja hän on mukana 
kuntayhtymän Dehko-työryhmässä. Olemme osallis-
tuneet kuntayhtymän järjestämiin koulutuksiin ja 
meitä on informoitu hyvin hankkeen kuulumisista.  
 
Työterveyshuollon terveystarkastuksissa keskitytään 
työn altisteisiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin 
haittoihin. Toisaalta tarkastuksissa pyritään kiinnittä-
mään huomioita myös muihin työkykyisyyttä uhkaa-
viin riskitekijöihin. Valtimoiden kovettumatauti 
aiheuttaa usein oireita ja työkykyisyysongelmia jo 
työikäisillä ennen vanhuuseläkeikää, jonka vuoksi 
olemme kokeneet mielekkääksi ja työnantajan näkö-
kulmasta hyödylliseksi puuttua ateroskleroosin riski-
tekijöihin myös työterveyshuollossa. Samalla Dehkon 
2D -hankkeen avulla on saatu täsmennettyä sisällöl-
lisesti terveystarkastuksia näiden riskitekijöiden 
ennaltaehkäisyn suhteen. 
 
Yhteyshenkilö:  
Diabetesyhdyshenkilö Maarit Keckman, Rautaruukki 
Oyj, työterveysasema puh. 020 592 2874, 
maarit.keckman@ruukki.com 
 
 
 
 
 

Dehkon 2D -hankkeen toteutus Raahen 
terästehtaan työterveysasemalla 
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3.4. Raskausdiabetes  

 
Työryhmä Satu Savolainen, Päivi Lampi, Tuija 
Savolainen, Heli Koivisto, Eeva-Liisa Hovi-Saari, Eija 
Krook ja Eija Aho-Pynttäri. 
 
Lähtökohta 
Raskausdiabeetikoiden tiedetään olevan suuressa 
riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Naiset eivät 
useinkaan miellä, että raskausajan ongelmalla on 
kauaskantoisempia vaikutuksia heidän elämäänsä. 
Sairautta on usein vähätelty ja jatkoseuranta unoh-
dettu lähes kokonaan. Ongelmana on ollut näiden 
naisten tavoittaminen synnytyksen jälkeen, sillä he 
siirtyvät pois äitiysneuvolan kirjoista. 
 
Tavoite 
Raskausdiabeetikoiden iltapäivän tavoitteena oli 
tavoittaa kaikki viime vuosina raskausdiabeteksen 
sairastaneet naiset Äänekoskella. Tilaisuuden keskei-
senä tavoitteena oli motivoida raskausdiabeteksen 
sairastaneita säännölliseen seurantaan ja aktiiviseen 
omahoitoon sekä lisätä heidän tietoaan raskausdia-
beteksen merkityksestä ja tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisystä. 
 
Toteutus 
Kutsukirje tilaisuuteen lähetettiin 116 raskausdia-
beteksen sairastaneelle naiselle. Lisäksi paikallis-
lehdessä oli ilmoitus tilaisuudesta ja ohje ennakko-
ilmoittautumisesta. Tilaisuuteen oli järjestetty lasten-
hoito yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
paikallisosaston kanssa. Osallistujia ohjattiin otta-
maan sopivat sisäliikuntavarusteet liikuntatuokiota 
varten. Tilaisuus järjestettiin Äänekosken terveysase-
malla arki-iltapäivänä klo 13.00–16.30. Ohjelma 
koostui eri asiantuntijoiden luennoista, ja aikaa oli 
varattu myös keskusteluun. Luentojen teemat olivat: 
ruokavalion ja liikunnan merkitys tyypin 2 diabe-
teksessa, arjen vinkkejä hyvään syömiseen, raskaus-
ajan diabeteksen jatkoseuranta sekä keskivartalon 
syvien lihasten harjoitteet ja rentoutus. 
 
Tilaisuuteen osallistui 15 naista. Luennot herättivät 
vilkasta keskustelua ja pohdintaa elämäntapojen 
merkityksestä omaan terveyteen ja koko perheen 
hyvinvointiin. Kaksi ryhmään osallistunutta äitiä 
kiinnostui esillä olleesta ITE -ryhmästä ja aikoi ha-
keutua koulutukseen. Keskusteluissa todettiin, että 
terveyttä edistäviä ruoka- ja liikuntatottumuksia on 
helpompi opiskella ryhmässä, jossa saa myös 
vertaistukea. 
 

Pohdinta 
Tilaisuus koettiin onnistuneeksi ja tehokkaaksi tavaksi 
tavoittaa raskausdiabeteksen sairastaneita naisia. Ti-
laisuus järjestettiin nyt arki-iltapäivänä, joten työelä-
mässä olevilla oli huonompi mahdollisuus osallistua. 
Tilaisuudesta saatiin niin hyviä kokemuksia, että 
vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan järjestämään 
uudelleen ja toiminta laajennetaan koskemaan 
muitakin kuntayhtymän toimipisteitä. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Diabeteshoitaja Satu Savolainen, Äänekoski, 
satu.savolainen@terveyskeskus.aanekoski.fi 
Terveyskeskuslääkäri Tuija Savolainen, Äänekoski, 
tuija.savolainen@terveyskeskus.aanekoski.fi 
 
 
3.5. Koulutus 

 
 
 

 
UKK-Instituutin tutkimusten mukaan kaksi kolmesta 
suomalaisesta uskoo liikkuvansa tarpeeksi, mutta 
vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittä-
västi. Suomalaisten liikunta on useimmiten rasitta-
vuudeltaan kevyttä. Suositusten mukaan terveyden 
ylläpitämisen kannalta tarvitaan päivittäin 10 000 
askelta ja aerobisen kunnon kohottamiseksi tarvitaan 
puolestaan vähintään 3 000 yhtäjaksoista ripeää 
askelta. Dehkon 2D -hankkeen myötä on käynyt 
ilmi, että perusterveydenhuollosta puuttuu mm. 
aikaisemmin liikkumattomien ja vähän liikkuvien 
korkean riskin henkilöiden päivittäisen liikunnan 
kannustamiseen tarvittavia työvälineitä. Omien ja 
yhteistyökumppaneiden kokemusten perusteella 
pelkkä askelmittarin hankkiminen ilman sen käyt-
töönoton ohjausta ja siihen liittyvää seurantaa ei ole 
johtanut pitkäjänteiseen käyttöön eikä siitä johtuen 
liikkumisen omaseurantaan eikä elämäntapa-
muutokseen. 
 
Käyttöönottokoulutuksen kohderyhmät ja toteutus 
Tavoitteena on liikuntaneuvontaan osallistuvien 
henkilöiden kouluttaminen, niin että askelmittaria 
voidaan hyödyntää asiakkaan motivoimisessa ja 
terveyden kannalta riittävän liikunnan määrän 
seurannassa.  
 
Kuortaneen Urheiluopiston hallinnoima Liihota-
hanke (Liikuntahoidoilla tasapainoon) kohdistettiin 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toivomuksesta 
sairastavimpiin Järviseudun ja Kuusiokuntien seutu-
kuntiin (11 kuntaa). Askelmittarin 33 käyttöönotto-
koulutukseen osallistui moniammatillinen toimija-
joukko kuntien eri hallinnonaloilta, yksityiseltä ja 
kolmannelta sektorilta sekä yhdestä isosta teollisuus-
yrityksestä. Osallistujajoukko koostui lääkäreistä, 

Raskausdiabeetikoiden iltapäivä 
Ääneseudun terveydenhuollon 
kuntayhtymässä Keski-Suomessa 

Askelmittarikoulutus 
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terveydenhoitajista, fysioterapeuteista, kuntohoita-
jista, liikuntasihteereistä sekä teollisuusyrityksen tyky-
toiminnasta vastaavista henkilöistä. Osallistujista 
miehiä oli 17 %. 
 
Toteutus 
Kaksituntiset koulutukset järjestettiin kolmen viikon 
välein terveyskeskuksissa ja teollisuusyrityksessä.  
Ensimmäinen koulutuskerta: 
• Askelmittarin saattaminen toimintavalmiuteen  
• Henkilökohtaisten tietojen ohjelmointi 

askelmittariin 
• Askelmittarin käytön opettelu 
• Askelmittarista saatavien tietojen etsiminen 
• Henkilökohtaisen lähtötilanteen arviointi ja 

kirjaaminen 
• Kotikirjauskaavake ja täytön opetus 
• Askelmittari lainaksi omakohtaiseen käyttöön 
Toinen koulutuskerta: 
• Omaseurannan toteutumisen arviointi 
• Nousujohteisen harjoitusohjelman tavoite-

määrästä sopiminen. Käytännössä realistiseksi 
osoittautunut lisäysmäärä yksilöllinen aikaväli 
huomioiden on noin 10 %. Tavoitteena on 
vähitellen saavuttaa valtakunnalliset päivittäiset 
askelmääräsuositukset. 

 
Kokemuksia askelmittarikoulutuksesta ja askelmittarin 
käytöstä 
Koulutukseen osallistuvien kokemuksia: 
• Askelmittarin toimintavalmiuteen saattaminen 

sekä askelmittarista saatavien tietojen kattava 
hyödyntäminen 

• Henkilökohtaisesta käytöstä saadun kokemuksen 
hyödyntäminen asiakastyössä ja terveysliikunnan 
ohjaamisessa 

• Kevyttä työtä tekevien henkilöiden työhön liitty-
vän arkiliikunnan määrän vähäisyyden toden-
tuminen 

• Oman kokemuksen kautta yksilöllisen ohjauk-
sen merkityksen korostuminen: asiakas- ja 
ohjaustyössä on selkeämmin syytä huomioida 
kunkin ohjattavan lähtötaso. On syytä edetä siitä 
yksilölliset erot huomioiden, realistisella vauh-
dilla, mutta nousujohteisesti suositusten mukai-
siin ja terveyden kannalta riittäviin askelmääriin. 

• Seurannan merkityksen korostuminen. Jotta 
liikkumaan ohjaamisessa ja kannustamisessa 
kyetään nousujohteiseen etenemistapaan, 
tarvitaan asiakkaan omaseurantaa mm. itse 
laaditun liikuntapäiväkirjan avulla. 

• Harvaan asutulla maaseudulla askelmittareita 
välittäviä yrityksiä ei ole lähialueilla. Siksi on 
syytä paikallisesti arvioida, millä keinoin laaduk-
kaiden ja käytettävyydeltään helppojen mittarei-
den saatavuus varmistetaan. Tällöin olisi syytä eri 
toimijoiden kanssa yhteistyössä sopia säännölli-

sestä. askelmittarikoulutuksesta ja koulutuksesta 
pääasiallisesti vastuun kantavasta tahosta. 

• Askelmittarin käyttö liikuntaan motivoivana ja 
kannustavana seurantavälineenä on oiva lisä 
Dehkon 2D -hankkeen myötä syntyneisiin ja 
vielä rakennettaviin diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon hoitopolkujen ohjaus-sisältöihin.  

 
Koulutuksen järjestäjän kokemuksia: 
• UKK-Instituutissa tehtyjen tarkkuus- ja luotetta-

vuustestausten perusteella valittiin eräs hyvin 
käyttöön soveltuva malli. 

• Moniammatillinen koulutus on lisännyt yhteis-
työtä paikallistasolla. 

• Kokeiltu toimintamalli on otettu mukaan 
valtakunnallisen KKI-ohjelman viimeisimpään 
Tartu Tilaisuuteen, KKI-kuntokalenteriin. 

 
Yhteyshenkilöt:  
Kuortaneen Urheiluopisto: Projektikoordinaattori 
Anne Kettula, anne.kettula@kuortane.com 
Rehtori Jorma Hyytiä, jorma.hyytia@kuortane.com  
Hyvinvointikeskuksen johtaja Timo Hämäläinen, 
timo.hamalainen@kuortane.com 
 

 
Opiskeluni Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkai-
lu- ja ravitsemusalalla olivat kaartuneet loppusuo-
ralle ja oli aika suorittaa viimeinen harjoittelujakso. 
Koska kiinnostukseni kohdistuu vahvasti ruokaan ja 
terveelliseen ravitsemukseen, päädyin lopulta harjoit-
telijaksi D2D-hankkeeseen Keski-Suomen sairaan-
hoitopiiriin. Tutorinani toimi ravitsemuskoordinaat-
tori Heli Koivisto. 
 
Harjoittelujaksoni oli syys-marraskuussa 2005, 12 
viikon jaksoon mahtui monenlaisia tehtäviä. Kier-
simme terveysmessuilla, jossa sokeripalanäyttelymme 
herätti ihastusta, ja joidenkin karkkipäivänsä uhatuksi 
tunteneiden nuorten taholta myös vihastusta. Kasvis-
ten ja terveellisen ruokavalion ilosanomaa levitimme 
mm. keskisuomalaisille opiskelijoille Hippos-hallissa 
sekä YIT:n työntekijöille Jyväskylän Monitoimitalolla. 
Harjoittelujaksoni aikana tein myös erilaista valistus-
materiaalia mm. ruoanvalmistustapojen vaikutuksista 
ruoan terveellisyyteen sekä ruokien suola- ja rasva-
määristä. Olin muutaman kerran mukana myös 
kuunteluoppilaana mielenkiintoisissa ravitsemus-
neuvontatilaisuuksissa. 
 

Harjoittelijana D2D-hankkeessa Keski-
Suomen sairaanhoitopiirissä 
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Suurin projektini oli erilaisia ruokavalintoja kuvaa-
vien valokuvien ottaminen ja muokkaaminen. Valo-
kuvissa havainnollistettiin mm. oikeaa lautasmallia, 
hyviä ja huonoja lounas- ja välipalavaihtoehtoja, 
annoskokojen merkitystä kokonaisenergian saantiin, 
erilaisia vaihtoehtoja kokoustarjottaviksi jne. Kuvia 
otimme Jyväskylän kaupungin keskuskeittiöllä 
Savelassa, Jyväskylän keskussairaalan ruokala 
Caterinassa sekä lopulta myös oman keittiöni pöy-
dällä. Kokonaisuutena kuvausprojekti oli mielen-
kiintoinen ja opettava kokemus, koska moista en 
aikaisemmin ole juurikaan harrastanut. Keski-
Suomen D2D-hankkeen työntekijät voivat jatkossa 
käyttää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla.  
 
Harjoittelujakso oli mielenkiintoinen, josta kiitos 
kuuluu myös mukaville työtovereille. Kolme kuu-
kautta kului yllättävän nopeasti. Uskon, että sain 
paljon eväitä tulevaan työelämään. Kenties jatkossa 
omaltakin lautaseltani löytyy useammin vihreää! 
 
Yhteystiedot:  
Petteri Kokkonen 
 

 
Keski-Suomen Dehkon 2D -hankkeen osa-aikaisena 
työskentelevän ravitsemuskoordinaattorin päätehtä-
viä on ollut terveyskeskusten ja yksityisen työterveys-
huollon hoitohenkilöstön ravitsemuskoulutusten 
organisointi. Terveyskeskukset pitivät ravitsemus-
aiheita jo hankkeen alussa tehdyssä koulutustarve-
kyselyssä erittäin tärkeinä ja tarve tuli esiin uudelleen 
kuntakierroksissa. Syksyn 2003 ja 2005 aikana on 
pidetty kaikkiaan 18 erillistä korkean riskin henkilön 
ravitsemukseen ja ravitsemusohjaukseen liittyvää 3 
tunnin koulutusta eri puolella Keski-Suomea, osallis-
tujia on ollut noin 360 henkilöä. 
 
Koulutukset pidettiin iltapäivisin terveyskeskusten 
tiloissa. Osallistujat olivat pääsääntöisesti terveyden-
hoitajia, mutta myös ilahduttavan paljon vuode-
osastojen ja vastaanoton sairaanhoitajia, lähihoitajia, 

fysioterapeutteja sekä muutama ruokapalvelun 
työntekijä tai esimies. Tavoitteena oli toimiva ja 
keskusteleva pienryhmä. Jokainen osallistuja sai 
kattavan materiaalipaketin, jota pystyi omassa työs-
sään sitten hyödyntämään. Esillä oli tutustumista 
varten myös kattava valikoima ravitsemusohjaus-
materiaalia.  
 
Iltapäivä alkoi katsauksella hankkeen toiminnasta ja 
suomalaisten ruokatottumuksista. Tämän jälkeen 
osanottajat täyttivät D2D-hankkeen tiedonkeruun 
esitietolomakkeen ravitsemusosion, jota käytettiin 
pohjana vuorovaikutuksellisessa parityöskentelyssä. 
Joissakin koulutuksissa käytettiin etukäteen posti-
tettua ruokapäiväkirjaa opetus- ja havaintoväli-
neenä. Tämän jälkeen siirryttiin ohjausmateriaalin 
esittelyyn ja siitä keskusteluun. Ravitsemuskoordi-
naattori otti esille ravitsemusohjauksen kannalta 
olennaisimpia asioita käytännönläheisesti ja esi-
merkein sekä käytiin keskustelua osanottajilta 
tulleisiin kysymyksiin, ongelmatilanteisiin. 
 
Iltapäiväkoulutuksista kerättiin kirjallinen palaute 
koulutustilaisuuden lopussa. Ravitsemuskoulutusta 
pidettiin tarpeellisena ja aikaa aihealueeseen nähden 
lyhyenä. Hoitohenkilökunnan tiedon tarve ravitse-
muksen perustiedoista, ohjausmenetelmistä ja tarve 
ylipäätään säännölliseen koulutukseen tuli palaut-
teissa voimakkaasti esille. Toivottiin kohdennettuja 
koulutuksia ja käsiteltyjen aiheiden syventämistä 
erillisissä tapaamisissa. Lisäksi ravitsemusterapeutilta 
odotetaan säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötä ja sen 
kehittämistä ruokapalvelujen henkilökunnan, tervey-
denhoitajien ja päivähoidon kesken eli käytännössä 
ehkäisyhankkeen väestöstrategian toteutukseen 
osallistumista ravitsemuskysymyksissä. 
 
Yhteystiedot:  
Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto,  
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 
heli.koivisto@ksshp.fi 
 

 
Työryhmä ravitsemusterapeutti, ETM, KM Terhi 
Jokelainen ja työnohjaaja, KM Leena Kultalahti, 
Oulun yliopisto 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin 
vuosina 2004─2005 OHOI! –koulutusprojekti, jonka 
tavoitteena oli kehittää koulutusmalli tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisy- ja hoitotyötä tekevän hoitohenkilö-
kunnan ryhmäohjauskoulutukseen. Ryhmäohjaajia 
voimaannuttamalla OHOI! -koulutusprojektissa 

Terveydenhuollon hoitohenkilöstön D2D-
ravitsemuskoulutukset Keski-Suomessa 

Ohoi! -koulutusprojekti Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
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pyritään edistämään ryhmäohjauksen muodostumista 
toimivaksi työmuodoksi perusterveydenhuollossa.   
 
OHOI! -koulutuksen tavoitteena on lisätä perus-
terveydenhuollon hoitohenkilökunnan valmiuksia 
toimia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon 
suunnattujen ryhmien ohjaajina. Koulutus perustuu 
kokemukselliseen ja yhteisölliseen oppimiskäsityk-
seen. Asiantuntija-alustusten rinnalla keskeistä on 
koulutukseen osallistujien oma aktiivinen toiminta. 
Koulutustapaamisissa osallistujat pohtivat ryhmä-
ohjaukseen liittyviä teemoja yhdessä toisten osallis-
tujien ja kouluttajien kanssa. Koulutuksen aikana 
osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat työpareittain 
omassa työympäristössään tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyyn suunnatun ryhmäohjauskokonaisuuden 
valitsemalleen kohderyhmälle ja arvioivat toteutta-
mansa ryhmäohjauksen.  
 
Pääpaino OHOI! -koulutuksessa on osallistujien 
ohjaustaitojen kehittämisessä. Koulutuksen aihe-
alueita ovat ryhmäohjaus työmuotona, elintapa-
muutosten tukeminen ryhmäohjauksen keinoin, 
ryhmädynaamiset ilmiöt, ohjaajan rooli, ryhmä-
ohjauksen käytännön organisointi ja ryhmäohjaus-
prosessin arviointi.  
 
Koulutus koostuu kolmesta koulutustapaamisesta. 
Ensimmäisen ja toisen koulutuspäivän välillä osallis-
tujat työstävät ryhmäohjaussuunnitelmiaan ja toisen 
ja kolmannen koulutuspäivän välillä he toteuttavat 
työpareittain suunnittelemansa ryhmäohjauksen. 
Ryhmäohjauksen tueksi on laadittu kalvosarja  
”Monta tietä muutokseen”, jota osallistujat voivat 
käyttää oman ryhmänsä ohjaamisessa.  

 
Vuosien 2004 ja 2005 aikana Pohjois-Pohjan-maan 
sairaanhoitopiirissä toteutettiin neljä OHOI! –koulu-
tusta ja niihin osallistui yhteensä 61 osallistujaa eri 
terveyskeskuksista ja työterveysasemilta. Osallistujilta 
kerättiin palautetta koulutuksen arviointia ja jatko-
kehittämistä varten. Palaute oli pääosin myönteistä. 
Erityisen toimivaksi koettiin se, että koulutusmallissa 
on sisäänrakennettuna oman ryhmäohjauksen toteu-
tus, mikä rohkaisee osallistujia toimimaan myös jat-
kossa ryhmäohjaajina. Valtaosa osallistujista suunnit-
teli aloittavansa uuden ryhmän ohjauksen puolen 
vuoden kuluttua koulutuksen päättymisestä. Palaut-
teessa tuli esille myös ehdotuksia OHOI! –koulu-
tuksen kehittämiseksi. Koska koulutus toteutetaan 
alueellisia asiantuntijaresursseja käyttäen, se on kus-
tannustehokasta koulutustoimintaa ja mahdollistaa 
paikallisten tarpeiden huomioimisen. Vuonna 2006 
on suunnitteilla viidennen OHOI! -koulutuksen 
toteutus.  
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että OHOI! -
koulutusprojekti on tuottanut toimivan koulutus-

mallin, jota voidaan hyödyntää hoitohenkilökunnan 
ryhmäohjausvalmiuksien kehittämisessä tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy- ja hoitotyössä. 
 
Yhteyshenkilö:  
Terhi Jokelainen, Oulun yliopistollinen sairaala / 
PPSHP:n D2D-hankkeen koulutustyöryhmä  
puh. 050 461 8128, terhi.jokelainen@oulu.fi 
 
3.6. Aineistot ja tapahtumat 

 
Kotitalousopetuksessa opitaan ruoanvalmistusta ja 
ostoskäyttäytymistä. Opetukseen on mahdollista 
luontevasti sisällyttää terveisiin elämäntapoihin 
ohjaavat ruokavalinnat sekä terveellisen ruoan-
valmistuksen ja ruokaostosten periaatteet. Kotita-
louden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen 
hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteis-
työvalmiuksia ja tiedon hankintaa sekä niiden 
soveltamista arkielämän tilanteisiin. Tehtävänä on 
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, 
ihmissuh-teistaan ja taloudestaan. (Opetussuunni-
telma 2004, Opetushallitus). Kotitaloustunnilla an-
nettujen kotitehtävien välityksellä tavoitetaan oppilai-
den vanhemmat, jotka opinnäytetyön mukaan suh-
tautuvat pääsääntöisesti niihin myönteisesti (Leiviskä 
2003).  
 
Tavoitteet  
Aineistokansion toteutusprosessin aikana järjestet-
tyjen yhteistapaamisten tavoitteena oli hyvien toi-
mintamallien kokoaminen ja kotitalousopettajien 
vertaisoppiminen. Heidän kauttaan on mahdollista 
vaikuttaa kouluruokailusta vastaavien tahojen han-
kintoihin ja toteuttamiseen. Tavoitteena oli tuottaa 
aineistokansio, joka antaa ideoita terveyskasvatuksen 
sisällyttämiseen kotitaloustunneille. Konkreettisilla 
koti- ja tuntitehtävillä haluttiin havainnollistaa päi-
vittäisten ruokavalintojen sisältöä ja vaikutusta 
omaan hyvinvointiin. Kotitehtävien avulla haluttiin 
vaikuttaa myös vanhempien ruokaostos- ja ruoan-
valmistusvalintoihin. Tätä kautta haluttiin mahdol-
listaa koko perheen terveellisemmät ruokailutottu-
mukset.  
 
Toteutus  
Kotitalousopetuksen aineisto "Köksäkisällit" ideoitiin 
ja toteutettiin Dehkon 2D –hankkeen ravitsemus-
suunnittelijan, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin Terveys 
on hyvä juttu –projektin terveydenhoitajan ja Seinä-
joen Seudun Kotitalousopettajien yhdistyksen jäsen-
ten yhteistyöllä. Yhteisissä kokoontumisissa ideoitiin 
kotitalousopetuksessa tarvittavaa uutta aineistoa. 

Köksäkisällit – aineistokansio kotitalous-
opetuksessa toteutettavan terveys-
kasvatuksen tueksi  
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Aineistosta koottiin kansio, jonka sisältönä ovat koti- 
ja tuntitehtävät, saatavilla oleva kalvo- ja esite-
aineisto, työstetyt toimintaideat sekä terveystottu-
muskyselyt.  
 
Aineistokansion hyödyntäminen   
Köksäkisällit-kansion kustansi Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin D2D -hanke. Kansio jaettiin Etelä-
Pohjanmaan alueen yläasteiden kotitalousopettajille 
ja 2. asteen ravitsemisalan opettajille syksyllä 2005. 
Käyttäjäkokemukset ovat olleet myönteisiä. Kotita-
lousopettajat saattavat olla pienissä kunnissa myös 
kouluruokailusta vastaavia ja näinollen heidän 
työpanostaan voidaan hyödyntää ravitsemuskasva-
tuksessa myös koulun ulkopuolisissa tilanteissa. 
Köksäkisällit –kansion toteutusprosessissa on lisäksi 
päivitetty kotitalousopettajien ravitsemuskasvatus-
sisältöjä ja liitetty heidät omalta osaltaan mukaan 
kunnan terveyttä edistävään ja ennaltaehkäisevään 
toimintaan.  
 
Yhteyshenkilöt: 
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Dehkon 2D-
hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 
hilpi.linjama@epshp.fi 
Terveydenhoitaja Heidi Karjanlahti, Terveys on hyvä 
juttu –projekti, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri, 
heidi.karjanlahti@netti.fi 
 

 
Pääruuan lisäksi välipalat ovat merkittäviä energian 
lähteitä. Suomalaisten välipalatyyppinen syöminen 
on lisääntynyt. Tyypillistä on runsaasti energiaa 
sisältävien, vähäkuituisten välipalojen, kuten makeis-
ten ja virvoitusjuomien kulutuksen jatkuva kasvu. 
Etelä-Pohjanmaalla toteutetun opinnäytetyön mu-
kaan 40 % ala-asteen oppilaista juo janojuomaksi 
veden asemesta mehua (Ilves 2005). Perheiden 
yhteiset ateriat ovat vähentyneet ja välipalankin 
valmistaminen voi jäädä lapsen vastuulle. Pitkistä 
ateriaväleistä johtuva nälkä johtaa helposti jatkuvaan 
epäterveellisten välipalojen nauttimiseen. Jaksamisen 
ja painonhallinnan kannalta hyvät ja terveelliset 
välipalat ovat tärkeä osa ruokailun kokonaisuutta ja 
terveyden edistämistä.  
 
Tavoitteet  
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Dehkon 2D -
hankkeen välipalaprojektin tavoitteena oli tehdä 
kysely koululaisten välipalakäyttäytymisestä ja miel-
tymyksistä sekä tuottaa oppilaslähtöinen välipala-
reseptivihko. Resepteissä huomioitiin lasten maku-
mieltymykset, iänmukaiset taidot välipalojen valmis-
tuksessa ja terveysnäkökulma. Oppilaille omaksi 
annettava vihko välittää runsaasti kuitua ja pehmeitä 

rasvoja sisältävät reseptit myös vanhempien käyt-
töön. Reseptivihko toimii parhaimmillaan myös 
interventiomateriaalina terveydenhuollon yksilö-
ohjauksessa ja painonhallintaryhmissä.  
 
Toteutus  
Välipalaprojekti toteutettiin Dehkon 2D -hankkeen, 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan 
yksikön ja Lintuviidan ala-asteen yhteistyönä. Resto-
nomiopiskelijat laativat kyselyn, johon vastasi 77 ala-
asteen oppilasta ja heidän vanhempaansa. Selvityk-
sessä todettiin muun muassa, että useimmilla ala-
asteen oppilailla lounaan ja iltapäivän välipalan 
välinen aika oli 4–6 tuntia.  
 
Koululaisista koostuvan makuraadin mielipiteitten 
perusteella valittiin vihkoon 14 helppoa reseptiä. 
Suosituimmat reseptit on merkitty hymynaama –
merkillä. Värikuvallinen välipalavihko on painettu 
paikallisessa talossa ja se on vapaasti alueen toimi-
joiden tilattavissa.  
 
Välipalavihkon hyödyntäminen 
Tervehet mukulat –aineistokansio esiteltiin ja luovu-
tettiin kuntien toimijoille lukuvuoden 2005–2006 
alussa. Välipalavihko ja tilauslomake kuuluu Dehkon 
2D –hankkeen tuottaman kansion lisämateriaaliin. 
Lisäksi välipalavihko jaettiin esittelytilaisuuksissa läsnä 
olleille 1300 koulutoimen, päivähoidon, terveyden-
huollon ja ruokahuollon toimijalle. Välipalavihko oli 
myös esillä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
Dehkon 2D –hankkeen järjestämillä Eteläpohjalaisilla 
Terveysmessuilla 9.4.2005 (n. 7 000 kävijää).  
 
Välipalavihkon reseptejä hyödynnetään päivä-hoidon 
ja koulun välipaloissa, vanhempainiltojen tarjoilussa, 
lasten ruoanvalmistusryhmissä ja kokoustarjoilussa. 
Osa kouluista on lisäksi jakanut vihkoa ala-asteiden 
oppilaille. Korkean diabetesriskin vanhemmat saavat 
päivähoidossa ja koulussa olevan lapsensa kautta 
reseptin omaan käyttöönsä. Vaikka välipalavihko 
suunniteltiin ensisijaisesti lapsille, se on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi välineeksi myös korkeassa diabetes-
riskissä olevien asiakkaiden ohjauksessa.  
 
Yhteyshenkilöt:  
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Dehkon 2D-
hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 
hilpi.linjama@epshp.fi 
Päätoiminen tuntiopettaja Sofia Eklund, Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu, Ravitsemisalan yksikkö, 
Kauhajoki  
sofia.eklund@seamk.fi 
Ravitsemistyönjohtaja Helena Koivusaari, Lintuviidan 
ala-aste, Seinäjoki  
helena.koivusaari@seinajoki.fi  
 
 

Välipaloista puhtia päivään ─ 
Välipalaprojekti ja reseptivihko  
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Tervehet mukulat = terveet lapset 
Mukula = lapsi 
Lähde: Etelä-Pohjanmaan murteen sanakirja Eheroon 
Taharoon. Kerttu Karhu, WSOY 1998. 
 
Taustaa 
Lasten ja nuorten liikapaino yleistyy. Etelä-Pohjan-
maalla kansansairauksien sairastavuustilastot ja 
terveydenhuollon menot ovat kasvussa. Joka kol-
mannella on jo perimässään alttius tyypin 2 diabe-
tekseen. Nuorin tähän ns. aikuistyypin diabetekseen 
sairastunut alueellamme on vasta 11-vuotias. Kelan 
tutkimuksen mukaan eteläpohjalaiset syövät epä-
terveellisimmin, liikkuvat vähiten vapaa-ajalla ja ovat 
muita suomalaisia lihavampia. Alueellamme tehdyn 
selvityksen mukaan kouluruokailussa oli rasvan laa-
dun osalta parantamisen varaa ja valtakunnallisesti 
kasvisten syöminen kouluissa on vähäistä. Elämän-
tavat opitaan jo lapsena, joten terveyskasvatus on 
syytä aloittaa jo varhaislapsuudessa. 
 
Yhteistyökumppanit 
Esittelimme D2D–hankkeen keskeiset tavoitteet 
kolmen pilottikoulun ja kahden päiväkodin henki-
löstölle keväällä 2005. Opetushenkilöstön, ruoka-
huollon, päivähoidon ja kouluterveydenhuollon 
työryhmissä keräsimme yhteen keskeisiä käytännön 
terveyskasvatustyössä esiin nousseita tarpeita. 
Kutsuimme mukaan asiantuntijoita Kuortaneen 
Urheiluopistolta, PLU:sta, Sydänpiiristä, Liihota-
hankkeesta sekä ravitsemusterapeutti Soili Alanteen 
keskussairaalasta. Aineiston viimeistelystä vastasivat 
Etelä-Pohjanmaan Dehkon 2D –hankkeen hanke-
työntekijät. 
 
Päivähoito, koulu, kouluterveydenhuolto ja koti 
vaikuttajina 
Parhaimmillaan koulu ja päivähoito yhteisönä ja 
verkostoineen tukevat lasten vanhempia elämän-
tapakasvatuksessa. Opetushallituksen uudessa ope-
tussuunnitelmassa terveyskasvatuksen tavoitteena on, 
että lapsi oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja 
kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä 
hallinnan taitoja (Opetushallitus 2004). Tervehet 
Mukulat –aineistokansion tavoitteena on innostaa ja 
antaa tukea terveyskasvatustyöhön. Tavoitteenamme 
on vaikuttaa lasten kautta vanhempiin ja heidän 
päivittäisiin valintoihinsa. 
 
Aineistokansion kohderyhmät 
Aineisto on tarkoitettu päivähoidon ja peruskoulun 
1–6 vuosiluokkien henkilökunnalle työkaluksi. Eri 
osioita voi käyttää opetuksen ja vanhempainiltojen 

sisällön tukena. Koulujen ja päivähoidon kautta 
lasten vanhempiin ja sidosryhmiin vaikuttaminen on 
osa väestöstrategiaa ja myös vanhempiin, isovan-
hempiin ja henkilöstöön kohdistuvaa korkean riskin 
strategiaa. 
 
Aineistokansion sisältö 
49 kalvoa ja cd-levy sisältävät seuraavia aihealueita: 
taitojen kehittyminen, energian tarve, liikunta ja 
liikunnan vaikutukset, ravitsemus, hammasterveys, 
television katseluun ja tietokonepeleihin käytettävä 
aika, toimintaideat, lähdeaineisto sekä lisämateriaali.  
 
Tervehet Mukulat–aineistokansion käyttöesimerkkejä 
Aineisto on luovutettu 26 kunnan päivähoidosta 
vastaaville, sivistys- / koulutoimelle sekä diabetes-
työryhmälle. Sisältö on virittänyt liittämään D2D–
hankkeen keskeiset asiat kouluissa ja päivähoidossa 
eri yhteyksiin. Kansioon liitettyjen visuaalisten ruoka-
kuvien lisäksi on D2D–hankkeelta tilattu muitakin 
ruokakuvia, joita käytetään valistus- ja ohjausmate-
riaalina. Kouluruoka on jo useissa kunnissa joutunut 
remonttiin, mikä huomioitiin syksyllä myös valta-
kunnallisella tv-kanavalla. Lintuviidan koulu työsti 
yhdessä Ammattikorkeakoulun ravitsemisalan opis-
kelijoiden ja ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjaman 
kanssa helppokäyttöisen Välipaloista puhtia päivään 
–reseptivihkosen oppilaiden käyttöön. Viikolla 48 
jaettiin Seinäjoen kaupungin toimesta vuosiluokkien 
1–6 oppilaiden koteihin kouluruokaan liittyvä lehti, 
johon sisältyy D2D–hankkeen keskeiset viestit. Kou-
lujen vanhempainilloissa ovat kutsutut asiantuntijat, 
esimerkiksi koululääkäri, hammaslääkäri ja tervey-
denhoitaja voineet käyttää valmiita kalvopohjia 
oman esityksensä tukimateriaalina. Terveydenhoita-
jat ovat hyödyntäneet kansiota soveltuvin osin mm. 
painonhallintaryhmissä ja cd-levyllä oleva aineisto 
mahdollistaa tietokoneen näytön kautta yksilöohja-
uksen. Lukuvuoden alussa luovutettu ja käyttöön 
otettu aineistokansio antaa eteläpohjalaisille toimi-
joille tyypin 2 diabeteksen ehkäisytyöhön ja yleiseen 
terveyden edistämiseen täsmennetyn ja moniamma-
tilliseen käyttöön soveltuvan työkalun. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Dehkon 2D –
hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, hilpi.linjama@epshp.fi 
Osastonylilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti, Dehkon 2D –
hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, eeva.korpi-hyovalti@epshp.fi 
 
 
 
 
 
 
 

Tervehet mukulat ─ aineistokansio 
päivähoidon ja perusopetuksen 1-6 
vuosiluokkien terveyskasvatukseen 
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Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvä cd-materiaali 
on tarkoitettu perusopetuksen 8. luokkien terveys-
tiedon syventäväksi oheismateriaaliksi liikunnan, ter-
veellisten ruokailutottumusten ja elämäntapojen kä-
sittelyn yhteyteen. Materiaali toimii ”luurankomal-
lina”, jota oppilaat työstävät terveystiedon kaksois-
tunnilla tietokoneluokassa. Opettajan ohjaamana 
prosessin tuloksena syntyy kokonaisuus (”lihat luiden 
päälle”), jolla voidaan havainnollistaa kakkostyypin 
diabeteksen olemus saman luokan vanhempain-
illassa. 
 
Materiaalipaketti on tuotettu Jyväskylän kaupungin 
terveystiedon opetussuunnitelman, perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden ja Kilpisen koulu-
kohtaisen opetussuunnitelman hengen mukaisesti. 
Terveystiedon tunnilla oppilaiden oppimisprosessin 
kannalta tärkeitä ovat toiminnallisuus, omakohtai-
suus, elämyksellisyys sekä yksilöllinen ja systemaatti-
nen ohjaaminen elävissä tilanteissa. Tunnilla omak-
suttu tieto tyypin 2 diabeteksesta pyritään ohjaa-
maan niin, että asia konkretisoituu oppilaiden elä-
mäntilanteeseen ja toimintaympäristöihin, esimer-
kiksi kotiin. 
 
Vanhempien ja koulun henkilöstön yhteiset tavoit-
teet ja käytännön rutiinit tukevat, kannustavat ja 
muistuttavat arkipäivän tervehenkisistä ja tulevai-
suuteen luotaavista elintavoista. Tapojen muutos on 
oppimisprosessi. Opetuksessa voidaan kehittää tie-
donhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja 
sekä edistää terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä 
arvopohdintaa. Arvioinnissa tulisi pystyä erottele-
maan, mikä on oppilaan terveysosaamisen edis-
tymistä ja mikä hänen persoonaansa ja käyttäyty-
mistään. 
 
Tavoitteet  
• myönteisen asenteen vahvistaminen ja 

liittäminen liikuntaan 
• terveellisten ruokailutottumusten merkityksen 

havainnollistaminen ja valintojen seurausten 
ymmärtäminen  

• elintapamuutosten konkretisointi  
• tiedon lisääminen tyypin 2 diabeteksesta ja sen 

vaaratekijöistä  
 

Sisältö  
• alkukyselylomakkeet 
• johdanto tyypin 2 diabetekseen 
• PowerPoint -esitys kehyskertomuksella (n. 20 

diaa) 

• PowerPoint -ryhmätyöskentelydiat (n. 60 diaa) 
tehtävineen 

• toiminnalliset kotitehtävät 
• loppukysely vanhempainillan jälkeen  

 
Terveystiedon opettaja voi käyttää materiaalipaket-
tia omien tarpeidensa mukaan soveltaen. Jos koululla 
ei ole mahdollisuutta tietokoneluokan käyttöön, 
voidaan ryhmätyöskentelydiat monistaa oppilaille. 
Sisällön voi myös jakaa useammalle tunnille tai osan 
materiaalista voi käydä tunnilla läpi opettajajohtoi-
sesti. 
 
Yhteystiedot: 
Liikunnan ja terveystiedon opettaja Eeva-Kaarina 
Uusivuori  
puh. 050 370 4018, e-k.uusivuori@suomi24.fi 
Terveydenhoitaja, ttm Riitta-Maija Hautamäki, 
Jyväskylän kaupunki,  
puh. 050 368 0261, riitta-maija.hautamaki@jkl.fi 
 

 
Laukaassa, kuten muillakin D2D-hankealueilla, on 
mietitty, millä ihmeellä tavoitettaisiin tuo kansamme 
kantava voima: keski-ikäiset miehet. Monilla heistä 
on harvoin asiaa ”terveyskeskuksen mäelle” ja jos 
onkin, vaiva on sen luontoinen, ettei tuolloin 
diabeteksen ehkäisemisestä tohdi puhua mitään. 
Hieno idea oli tehdä D2D-riskitesti ajokortti-
tarkastukseen yhteydessä samalla, kun tarkastetaan 
näkökyky ja mitataan verenpaine. Siinä se sujuisi 
luontevasti, mutta kuitenkin tuntui, ettei se riitä. 
Aikansa hanketyöntekijä huokaili asiaa työkave-
reilleen ja jo kyllästyneenä kuulemaan enää koko 
asiasta joku heitti, että ”mene vaikka Essolle, siellä 
niitä miehiä tapaa!” 
 
Lienee paikallaan kertoa selvitykseksi, että paikallinen 
huoltoasema on merkittävä kokoontumispaikka 
Laukaan kirkonkylällä. Se on monen miehen toinen 
koti, olohuone ja ruokailuhuone. Vakituisia kävijöitä, 
jotkut ovat nimitelleet useillakin eri nimillä, esimer-
kiksi marttakerho taitaa olla yksi siisteimmistä. Siellä 
on yhdessä pohdittu maailman menoa, iloittu saavu-
tuksista ja voitoista ja jaettu toisen murheet. Yhtei-
söllisyyttä käytännöllisimmillään. 
 
Muutama päivä meni asiaa sulatellessa ja ajatus 
Essolle menosta alkoi tuntua entistä paremmalta. 
Sitten vain matkaan kuulostelemaan ”essonistujien” 
tunnelmia paikan päälle ja tietenkin piti kysyä myös 
omistajan lupa, saako hanketyöntekijä tulla ”häiriköi-
mään” asiakkaiden keskuuteen. Vastaanotto oli 
myönteinen, erikseen kiiteltiin, että tarjottiin mah-

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman cd-
materiaalipaketti koululaisille, 
vanhemmille ja opettajille  

D2D-hanke jalkautui kansan pariin 
Puttosen Essolle Laukaassa  



 55 

dollisuutta saada tietää oma verensokeritasonsa ja 
siinä samassa sai kaupan päälle selville oman riskinsä 
sairastua tyypin 2 diabetekseen. Kaverit patistelivat 
toisiaan mittaukseen, mainostaa ei erikseen tarvinnut. 
Välillä syntyi jonoakin. 
 
Oli niitä, jotka selvästi kummastelivat asiaa. Myös 
niitä hitaasti katsojiakin riitti. Tutun hoitajan tunnis-
taneet tulivat ihmettelemään, että tännekö on pitänyt 
töitä tulla tekemään ja perustelujakin haluttiin kuulla. 
Keskustelut soljuivat aiheesta toiseen, sen mukaan 
mitä kullakin oli päällimmäisenä mielessä. Oli kave-
reita, jotka ensimmäistä kertaa pysähtyivät asiaa 
miettimään omalta kohdaltaan ja myös herrasmiehiä, 
jotka tokaisivat, että ”sinähän puhut kuin minun 
vaimoni!” Joidenkin kanssa puhuttiin syvällisempi-
äkin, mitä elämältään oikeastaan haluaa ja odottaa, ja 
mikä on työnteon hinta. 
 
Korkean riskin asiakkaita löytyi muutamia. Muutaman 
diabeetikon kanssa pohdittiin huonon hoitotasapai-
non syitä ja ratkaisuja ongelmiin. Moni jäi varmaan-
kin leikinlaskusta huolimatta tai juuri sen ansiosta 
pohtimaan, että ”tarttisko tehrä jottain”. Joku jo eh-
dottikin, että porukka lähtisi yhdessä sauvakävelyä 
kokeilemaan. 
 
Ja entäs työkaverit: ”Kävitkö sä oikeesti siellä? No, 
millasta se oli? ”Olet sä aika outo/rohkea?” ”Ei 
tuollaista voi oikeaksi perusterveydenhuollon 
toimintatavaksi sovittaa”. Kokemus oli sen verran 
myönteinen, että se kannustaa jatkamaan samaan 
tyyliin. Uudenlaisia kohderyhmiä löytyy, kun vaan on 
halua nähdä työpaikan seinien ulkopuolellekin. Esim. 
yrittäjät on sellainen väestönosa, jotka jäävät usein 
vaille normaalin terveydenhuollon palveluja. Mitähän 
sille saralle keksisi? Verkkoja on jo heitelty... 
 
Yhteyshenkilö:  
Sairaanhoitaja Leila Metso, Laukaan terveyskeskus, 
leila.metso@laukaa.fi 
 
 

 

 
Keski-Suomen keskussairaalaan avattiin 1.9.2005 
terveystietokeskus Palanssi, joka tarjoaa korkeata-
soisia neuvontapalveluita sairaalan potilaille ja hei-
dän läheisilleen, henkilökunnalle, opiskelijoille sekä 
kaikille, joita kiinnostaa terveyteen tai sairauksiin 

liittyvät kysymykset. Keski-Suomen sairaanhoito-
piirillä on pitkät perinteet terveyden edistämisessä. 
Kuulumme mm. WHO:n Health Promoting 
Hospitals verkostoon sekä Suomen terveyttä 
edistävät sairaalat ry:n.  
 
Yhteistyötä järjestöjen, oppilaitosten ja sairaalan eri 
ammattilaisten kanssa 
Potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöt ovat 
olleet mukana Palanssin suunnittelutyössä aivan 
alusta asti. Järjestöjen materiaali on näyttävästi esillä 
terveystietokeskuksessa sekä muutama järjestö 
päivystää Palanssin tiloissa tiettyinä ajankohtina. 
Järjestöjen toiminta sekä vertaistuki ovat kiinnos-
taneet asiakkaita. Järjestöjen päivystysaikojen lisäksi 
on mietitty myös sairaalan eri ammattihenkilöiden 
(esim. diabeteshoitaja, sosiaalityöntekijä, osteo-
poroosihoitaja) päivystysajankohtia. Nämä toteu-
tunevat vuonna 2006.  
 
Suurin yksittäinen Palanssin käyttäjäryhmä ovat olleet 
läheisten oppilaitosten opiskelijat. He tulevat hake-
maan materiaalia tai ideoita opinnäytetöihinsä. 
Yhteistyössä oppilaiden kanssa on toteutettu muu-
tamia terveysteemoihin liittyviä tempauksia ja näyt-
telyitä. Mittavin oli viikolla 40 toteutettu kaatumis-
tapaturmanäyttely. 
 
Dehkon 2D –hanke ja Palanssi 
Terveystietokeskuksessa on esillä sairastumisriskin 
arviointilomakkeita sekä muuta D2D-hankkeen 
materiaalia. Moni on täyttänyt riskilomakkeen asioi-
dessaan Palanssissa, ja joukossa on ollut korkean 
riskin asiakkaitakin. Heidät on ohjattu eteenpäin 
joko omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuol-
toon. Sairaalan oma henkilökunta on ollut erityisesti 
kiinnostuneita omasta sairastumisriskistään sekä sii-
hen vaikuttavista elämäntavoista. Muutamalle on 
annettu terveystietokeskuksen kautta verensokeri-
mittari kotiseurantaa varten. Jopa yksi aikaisemmin 
tunnistamaton tyypin 2 diabeetikko on löytynyt. 
Dehkon 2D –hanke sopii Palanssin toiminta-ajatuk-
seen oikein hyvin. Riskitestilomakkeen kautta saa-
daan alulle hyviä keskusteluita elämäntavoista sekä 
sairauksista. 
 
Yhteyshenkilö:  
Projektityöntekijä Nina Peränen, terveystietokeskus 
Palanssi,  
nina.peranen@ksshp.fi 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
terveystietokeskus Palanssi 
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Keski-Suomen Dehkon 2D -hankkeen yhtenä tärke-
änä alueena väestöstrategian toteuttamisessa ja 
kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä ovat olleet 
erilaiset messut ja muut yleisötapahtumat. Ravitse-
musasiat ovat omana alueenaan olleet yleisötapah-
tumissa aina esillä ja hankkeen osa-aikainen ravitse-
muskoordinaattori itsekin läsnä resurssien mukaan. 
Syksyllä 2005 tein hankkeen käyttöön yhdessä hank-
keessa harjoittelua tehneen restonomiopiskelijan 
kanssa sokeripalanäyttelyn, joka konkreettisella taval-
laan havainnollistaa erilaisten herkkujen ja välipalo-
jen merkitystä sokerin ja energianlähteenä.  
 
Näyttelyyn on koottu erilaisia sokerillisia tuotteita 
kaupan valikoimista ja laskettu tuotekohtaisesti lisä-
tyn sokerin (=sakkaroosin) määrä, joka on muutettu 
ymmärrettävämpään muotoon, sokeripaloiksi. 
Näyttelyyn tutustuja pystyy heti arvioimaan omia 
syömistottumuksiaan ko. tuotteiden kohdalla, joita 
sitten vertaa yleisiin ravitsemussuosituksiin lisätyn 
sokerin käytöstä, jotka nekin ovat näyttelyssä esillä ja 
perustuvat määrään sokeripaloiksi muutettuna. Näyt-
telyn tuotteet listattiin tiivistetysti myös paperille, 
johon hankkeen liikuntakoordinaattori lisäsi vielä 
tuotteiden kohdalle ajan, joka kuluu aikuisella 
ihmisellä, jotta ko. tuotteen energiamäärä on kulu-
tettu. Esimerkiksi suklaapatukan syötyään 60 kg 
painavan naisen tulisi kävellä runsas 1 h, kun suklaa-
levyn jälkeen siihen kuluisi jo 5 h. Tätä paperia on 
varmasti moni ja monessa perheessä tavattu useam-
paankin kertaan! 
 
Sokeripalanäyttely sai heti suuren suosion ja häm-
mästyneitä ja ihmetteleviä ilmeitä on nähty aina, kun 
näyttely on ollut esillä, niin nuorilta kuin aikuisilta. 
Ravitsemuskoordinaattori työsti näyttelyn tuotteista ja 
oheismateriaalista tiedoston, joka on jaettu hanke-
alueemme hanketyöntekijöille ja muillekin tervey-
denhuollon ammattilaisille. Samoin ohje löytyy 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveystietokeskus 
Palanssin sivuilta. Tarkoituksena on työstää jatkossa 
näyttely keskussairaalan tiloihin pysyvästi lasivitrii-
niin, josta sitä tarpeen mukaan voi siirtää paikasta 
toiseen. Hanketyöntekijät ovat pystyttäneet ja pystyt-
tämässä Keski-Suomen alueen terveyskeskusten ja 
erityisesti neuvolatiloihin näyttelyä osaksi ravitsemus-
ohjausta ja virikemateriaaliksi odotustiloihin. 
 
Yhteyshenkilö:  
Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, 
heli.koivisto@ksshp.fi 
 
 

 

 
SUOSITTELEMME! -ohjelehtinen on tehty Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun (JAMK) opinnäytetyönä 
yhteistyössä Keski-Suomen D2D-hankkeen ravitse-
muskoordinaattorin kanssa vuonna 2004. Ravitse-
muskoordinaattori, ravitsemusterapeutti Kirsti 
Ahonen antoi aiheen työstä ja restonomiopiskelijat 
Laura Korpinen ja Saara Vuorinen suunnittelivat ja 
kokeilivat ohjeet sekä kokosivat ja kuvasivat ruoka-
annokset vihkoseksi. Yliopettaja Enni Mertanen 
JAMK:sta oli työn ohjaajana.  
 
Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin kuuluville ei ole 
aiemmin tehty vastaavaa ohjausmateriaalia, jota 
myös Keski-Suomen D2D-hankkeen vastaavat 
terveydenhoitajat pitivät tarpeellisena. 
SUOSITTELEMME! -lehtinen on suunniteltu ravitse-
mussuositusten mukaisesti siten, että ruoat soveltuvat 
tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin kuuluville. Ruoat 
ovat vähärasvaisia, vähäsuolaisia ja helposti valmis-
tettavia kotiruokia. Ohjelehtiseen on koottu nopeasti 
valmistettavia vanhoja perinteisiä reseptejä ja myös 
trendikkäitä nykyruokia. Jokaiselle reseptille on 
laskettu ravintosisältö ja annoksille suuntaa antava 
hinta ja valmistusaika.  
 
Reseptit on suunniteltu kuukaudeksi siten, että 
SUOSITTELEMME! -ohjelehtinen soveltuu jatkuvaan 
käyttöön. Reseptit ovat myös pääraaka-aineiltaan 
helposti muunneltavissa. Ruokaohjeet on kirjoitettu 
mahdollisimman ymmärrettäviksi niin, että työohjeita 
noudattaen ruokia on sekä helppo että mukava 
valmistaa. Tavoitteena on saada ohjelehtinen valta-
kunnalliseen käyttöön. 
 
SUOSITTELEMME! 
Restonomit Laura Korpinen ja Saara Vuorinen  
 
Yhteyshenkilö:  
Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, Keski-
Suomen D2D-hanke, heli.koivisto@ksshp.fi 
 
 
 
 

Sokeripalanäyttely havaintomateriaalina 
makeasta elämästä Keski-Suomessa 

SUOSITTELEMME! – helppoja ja nopeita 
ruokaohjeita 
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Työryhmä Nina Peränen, Tapani Kiminkinen ja Juha 
Saltevo. 
 
Keski-Suomessa liikkuva Syöden solakaksi, hikoillen 
hoikaksi -terveysmessukiertue on käynyt vuosien 
2004─2005 aikana 18 paikkakunnalla. Messukiertu-
eella on ollut oma erillisrahoituksensa ja matkaa on 
tarkoitus jatkaa vuonna 2006 vielä kymmenelle 
paikkakunnalle Keski-Suomen alueella.  
 
Asiaa ja viihdettä 
Terveysmessukiertue tarjoaa asiantuntijoiden luento-
paketin höystettynä teemaan sopivilla Teatteri 
Eurooppa Neljän esityksillä. Luennot messuilla ovat 
liikunnasta, ravitsemuksesta sekä tyypin 2 diabetek-
sesta sairautena. Messuvierailla on ollut joka paikka-
kunnalla mahdollisuus mittauttaa maksutta veren-
paineensa, kokonaiskolesterolinsa, verensokerinsa 
sekä rasvaprosenttinsa. Messujen aikaan on ollut 
myös ohjattua liikuntaa kuten sauvakävelyä ja 
jumppatuokioita sekä paikallisten omia esityksiä. 
 
Messut ovat yhdistäneet niin suunnittelu- kuin 
toteutusvaiheessa eri toimijoita ja asiantuntijoita. 
Saman pöydän ääreen ovat istahtaneet terveys-
keskuksen väen lisäksi mm. liikuntatoimen, järjes-
töjen, yritysmaailman, oppilaitosten sekä muita kun-
nan toimijoita. Useilla paikkakunnilla on virinnyt 
messujen jälkeen aivan ennennäkemätöntä ja uutta 
yhteistyötä yli perinteisten rajojen. Paikallislehdet 
ovat raportoineet tapahtumasta sekä Dehkon 2D -
hankkeesta näyttävästi. Muutamilla paikkakunnilla 
messut ovat synnyttäneet juttusarjan, joissa on 
seurattu "D2D-mannekiinien" ponnisteluja elämän-
tapamuutosten parissa pidemmän ajan. Myös maa-
kuntalehti Keskisuomalainen on seurannut tiiviisti 
kiertueen etenemistä. Tavoitteenamme on vierailla 
Keski-Suomen jokaisessa kunnassa! 
 
Korkean riskin asiakkaita on tavoitettu hyvin! 
Terveysmessuilla on käynyt vuosien 2004–2005 
aikana 11 300 henkilöä. Miesten osuus yleisöstä on 
ollut hieman pienempi, noin 39 %. Miesten keski-ikä 
on ollut 49 vuotta ja naisten 44 vuotta. Tyypin 2 
diabeteksen sairastumisriskin arviointilomaketta on 
jaettu noin 3 500 kappaletta. Suurin osa on ottanut 
riskitestin mukaansa, mutta joka paikkakunnalla on 
löytynyt useita korkean riskin asiakkaita tapahtuma-
päivän aikana. Uusia tyypin 2 diabeetikoita on 
tunnistettu jokaisilla terveysmessuilla. Mittaukset ovat 
kiinnostaneet yleisöä kovasti: verensokeria on 
mitattu arviolta 2 800 henkilöltä ja kolesterolia noin 
1 900 henkilöltä. 

Terveysmessuja on ollut ilo viedä eri puolille Keski-
Suomea. Meidät on otettu hyvin vastaan ja salit ovat 
olleet täynnä innokasta yleisöä. Kiertueen edetessä 
on ollut havaittavissa väestön tietoisuuden lisään-
tyminen sekä D2D-hankkeesta että tyypin 2 dia-
beteksesta. Hoitohenkilökunta on kokenut messut 
uudenlaisena toimintamuotona, jossa perinteiset 
terveyskeskuksen toiminnot jalkautetaan kylälle 
"kansan pariin".  
 
Yhteyshenkilöt:  
Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, Saarijärven 
terveyskeskus, tapani.kiminkinen@skthky.fi 
Projektityöntekijä Nina Peränen, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri, nina.peranen@ksshp.fi 
 
 

 
Työryhmä: aluepäällikkö Maija Koskela, Suomen 
Sydänliitto; toiminnanjohtaja Pirjo Nikula, Pohjois-
Pohjanmaan Sydänpiiri; kunto- ja terveysliikunta-
päällikkö Ilkka Kurttila, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta 
 
Tausta ja tavoitteet 
Pohjois-Pohjanmaalla on 330 kylää. Kylien elinvoi-
maisena säilymiseen vaikuttavat palveluiden, työ-
paikkojen ja viihtyvyyden lisäksi kyläläisten fyysinen 
kunto ja terveys.  Elävä kylä, vireät kyläläiset –hank-
keen tavoitteena oli haastaa Pohjois-Pohjanmaan 
kyläyhdistykset ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa 
kyläläisten terveiden elämäntapojen edistämiseksi. 
 
Toteutus 
Kyläyhdistysten käyttöön laadittiin Elävä kylä, vireät 
kyläläiset –idealehtinen, johon liitettiin Diabetesliiton 
ja Sydänliiton materiaalia. Lehtisen sisältönä oli lyhyt 
kuvaus terveyttä edistävistä elintavoista, vinkkejä 
terveysaiheisen kylätapahtuman järjestämiseen 
yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kans-
sa sekä ideoita toiminnan jatkamiseksi kylällä (lähilii-
kuntapaikkojen kunnostaminen, liikuntaryhmät, ITE-
ryhmät, terveystapahtumat jne.). Tueksi tarjottiin 
lähiliikuntapaikkakonsultaatioita, perheliikunta-
kursseja ja ITE-ryhmäohjaajakoulutusta. 
 
Lehtistä esiteltiin ja jaettiin Pohjois-Pohjanmaan 
kyläpäivillä syyskuussa 2005. Tilaisuudessa oli noin 
100 osallistujaa. Sen jälkeen lehtistä on jaettu alueen 
sydänyhdistyksille, diabetesyhdistyksille ja terveys-
keskusten D2D-vastuutyöryhmien kautta kyläyhdis-
tyksille. Yhteistyömalli sekä kutsu toimintaan myös 
muille kansanterveysjärjestöille ja vapaaehtoisille 
esitettiin valtakunnallisen KKI-ohjelman järjestämässä 
Tartu Tilaisuuteen -seminaarisarjassa. 
  

Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi –
terveysmessukiertue Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä 

Elävä kylä, vireät kyläläiset ─ ideoita 
terveyttä edistävään kylätoimintaan 
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Lokakuussa 2005 järjestettiin ITE-ryhmäohjaaja-
koulutus, jossa oli mukana kyläyhdistysten jäseniä. 
 
Arviointi 
Sydänpiirin, Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja 
Diabetesliiton alueelliset toimijat kirjaavat Elävä kylä, 
vireät kyläläiset -hankkeeseen liittyvät yhteydenotot 
ja tietoonsa tulleen käynnistyneen toiminnan. 
 
Marraskuun 2005 loppuun mennessä ITE-ryhmää 
suunnitellaan ainakin kahdella kylällä, terveysaihei-
nen kylätapahtuma on ollut kahdella kylällä ja kolme 
kylää on järjestämässä tapahtumaa alkuvuonna 
2006. 
 
Yhteyshenkilö:  
Toiminnanjohtaja Pirjo Nikula, Pohjois-Pohjanmaan 
Sydänpiiri ry. puh. (08) 370 799 tai 040 706 6424, 
pp.sydanpiiri@kolumbus.fi 
 
 

 
 
 

Järjestämme terveysmessut moniammatillisena tiimi-
työnä yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa 
keväällä 2006. Vuokraamme tilat tapahtumalle Kem-
peleen Nuorisoseuralta, joka sijaitsee keskeisellä pai-
kalla keskellä ”kylää”. Rakennamme esittelypöytiä 
terveyttä edistävästä toiminnasta. Vapaaehtoisjärjes-
töt esittelevät toimintaansa yhteistyössä Kempeleen 
kunnan sosiaali- ja terveysosaston kanssa.  
 
Terveyskeskuksen esittelypisteessä on kuntalaisilla 
mahdollisuus täyttää tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomake, mitata verensokeria, 
verenpainetta, painoa ja vyötärönympärystä jne. 
Annamme kuntalaisille terveysneuvontaa, kerromme 
terveellisten elämäntapojen tärkeydestä ja ohjaamme 
riskiryhmään kuuluvat asianmukaiseen seurantaan. 
 
Martat opastavat ruuan valmistuksessa. He antavat 
vinkkejä siitä, miten saadaan ruoka maistumaan 
maittavalta terveellisiä raaka-aineita käyttämällä ja 
oikeilla ruuanvalmistusmenetelmillä. Sydänliitto ja 
diabetesliitto esittelevät tuotteitaan ja kertovat 
toiminnastaan. Liikuntatoimi esittelee Kempeleen eri 
liikuntamahdollisuuksia. Liikuntajärjestöt esittelevät 
omaa toimintaansa. Liikuntajärjestöjen yhdyshenkilöt 
kertovat toimintaperiaatteistaan ja tuovat näin toi-
mintaansa tutuksi kuntalaisille. Kempeleen kunnan 
omien urheiluseurojen juniorit kertovat omista koke-
muksistaan liikunnan parissa. 
 
Olemme varanneet aikaa myös asiantuntijaluen-
noille. Sisätautien erikoislääkäri luennoi aikuistyypin 
diabeteksesta ja sen ennaltaehkäisystä D2D-hank-
keen pohjalta. Fysioterapeutti luennoi liikunnan 

tärkeydestä terveydenedistäjänä. Myös ravitsemus-
terapeutin luento tuo lisämausteensa päivän 
kulkuun. 
 
Vastaavaa terveysmessutapahtumaa ei ole Kempe-
leen kunnan alueella ennen järjestetty. Kunnan 
väestö kasvaa huimaa vauhtia ja paine terveys-
palveluiden kysyntään on kasvanut. Tällä hetkellä ja 
näillä voimavaroilla pystymme vastaamaan terveys-
palveluiden kysyntään kohtalaisen hyvin. Mutta 
terveyttä edistävä toiminta jää väistämättä vähem-
mälle. Tämän vuoksi kyseinen tempaus on varmasti 
kuntalaisille tervetullut ja antaa myös meille tervey-
denhuollon ammattilaisille mahdollisuuden toteuttaa 
tärkeää osaa työstämme eli ohjausta ja neuvontaa. 
 
Olemme saaneet kyseiselle hankkeelle Dehkon 2D-
hankerahaa. Hankerahaa käytämme vuokrakuluihin, 
lehti-ilmoituksiin ja mainontaan (julisteet). Mainon-
nan huolellinen suunnittelu ja toteutus takaavat sen, 
että tavoitamme mahdollisimman monen kuntalai-
sen. Lisäksi käytämme hankerahaa asiantuntijapalk-
kioihin, tarjoiluun sekä somistukseen. Messut järjes-
tämme lauantaina, jotta mahdollisimman moni 
kuntalainen pääsee mukaan. Hankerahaa käytetään 
myös sijaisten palkkaukseen, jotta messutapahtu-
maan osallistuneille työntekijöille voidaan korvauk-
seksi antaa vapaapäivä viikolla.  
 
Uskomme, että kyseinen päivä antaa paljon positii-
visia kokemuksia niin meille terveyskeskuksen 
työntekijöille kuin kuntalaisillekin. 
 
Yhteyshenkilöt:  
Osastonhoitaja Pirta Körkkö, Kempelen kunnan 
terveyskeskus puh. 050 463 6331, 
pirta.korkko@kempele.fi 
Sairaanhoitaja Pirkko Loukkola, Kempeleen kunnan 
terveyskeskus puh. (08) 520 0100, 
pirkko.loukkola@kempele.fi 
 
 
3.7. Yhteistyö 

 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke alkoi Joutsan 
seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (Joutsassa, 
Leivonmäellä ja Luhangassa) vuonna 2004. Terveys-
keskuksessa aloitettiin diabetesriskitestien tekeminen 
työterveyshuollossa, lääkärien vastaanotolla sekä 
naisten joukkopapakutsujen yhteydessä. 
 
Laskiaissunnuntaina 2005 pidettiin terveysmessut 
Syöden solaksi, hikoillen hoikaksi Joutsan lukiolla. 

Terveysmessut Kempeleessä 

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyä 
kolmannen sektorin kanssa Joutsan 
seudulla 
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Tapahtuma oli menestys, kävijöitä oli 400; riskites-
tejä täytettiin, tietoa diabeteksen ehkäisystä ruoka-
valion ja liikunnan avulla saatiin. Messujen paikalli-
sista järjestelyistä vastasivat Joutsan diabetesyhdistys, 
Joutsan Martat, Joutsan seudun sydänyhdistys, 
Joutsan eläkkeensaajat, Joutsan reumayhdistys, 
Joutsan MLL sekä JoSePa yhdessä terveyskeskuksen 
kanssa.   
 
Syksyllä 2005 terveydenhoitaja Sirpa Nieminen ja 
Leivonmäen maa- ja kotitalousnaiset järjestivät 
terveysillan, jonka teemana oli kadonneen vyötärön 
metsästys. Mittanauha apuna Leivonmäen maa- ja 
kotitalousnaiset aloittivat osallistumisen valtakunnal-
liseen Sentit peliin –vyötärönkavennuskampanjaan. 
Kampanjan avulla pureuduttiin diabeteksen ennalta 
ehkäisyyn. Ryhmiä on alkamassa Kivisuolla ja kirkon-
kylässä. Ravitsemusterapeutti Heli Koivisto kertoi 
mittanauhan kertovan enemmän kuin vaaka, lisäksi 
on tärkeää opetella syömään oikein eikä opetella 
olemaan syömättä. Sentit peliin –kuntokorttia 
täytettiin ja verensokeri testattiin. Tapahtuma tavoitti 
30 naista. ”On tosi yllättävää ja kannustavaa, miten 
pienillä elämäntapamuutoksilla voi terveyteensä 
vaikuttaa”, kuului mukana olleen kommentti. 
 
Luhangan maamiesseuran naisosasto ja Tammijärven 
Martat järjestivät yhdessä Dehko-hankkeen kanssa 
naisten illan. Ruohtulan tunnelmalliseen tupaan 
saapui 55 naista. Ravitsemusterapeutti Heli Koivisto 
kertoi ruokavaliosta, jolla voi ennalta ehkäistä tyypin 
2 diabetesta; konkreettisia käytännön vinkkejä. 
Naiset mittauttivat ahkerasti verensokerinsa, hälyttä-
viä arvoja ei tällä kertaa löytynyt. Illan aikana oli 
myös mahdollista rentoutua intialaista päähierontaa 
nauttien. 
  
Iltapalan ja arvontojen jälkeen Tammijärven Martat 
heittivät haasteen maamiesseuran naisosastolle 
vyötärön kaventamisesta, tähän Marttojen komment-
ti varmasta voitosta ”meillähän on mistä kaventaa”. 
Toivottavasti vyötärön kavennus onnistuu, ja näin 
alkanut naistenilta saa keväällä jatkoa. 
 

Toivottavaa on, että nämä aktiiviset naiset vievät 
terveellisiä tapoja lähiympäristöönsä naisina, 
vaimoina, äiteinä, anoppeina ja mummoina. 
 
Ensi vuodeksi olisi varmaan tasa-arvon nimissä siirret-
tävä katseensa metsästys- ja kalastusseuroihin, auto-
urheiluun ja tapahtumiin, missä miehet liikkuvat. 
 
Yhteyshenkilö:  
Terveydenhoitaja Kirsi Rundqvist, Joutsan aikuis- ja 
diabetesneuvola, puh. 020 761 8260, 
kirsi.rundqvist@thky.joutsa.fi 
 
 

 
Talvikautena 2004–2005 Jämsän työväenopistossa 
suunniteltiin Dehko-hankkeen asiantuntijoiden 
kanssa yhteistyötä, joka käynnistyi konkreettisesti 
syyslukukauden 2005 alussa. Hanke osui myös 
opistomaailmassa niin sanotusti naulan kantaan, sillä 
terveyttä edistävät opinnot kuuluvat myös opetus-
ministeriön ja vapaan sivistystyön valtakunnallisten 
järjestöjen määrittelemiin painopistealueisiin vuosina 
2005–2008. Ensimmäinen suurelle yleisölle näkyvä 
ilmiö tästä yhteistyöstä Jämsän seudulla oli Dehkon 
koko sivun mainos joka kotiin jaetussa Jämsän työ-
väenopiston opinto-oppaassa. Tämä oppilaitoksen 
vuosittainen esite, jota painetaan 14 000 kappaletta, 
tutkitaan yleensä hyvin tarkkaan kannesta kanteen, 
joten sen merkitys seudullisena informaatiokanavana 
on melkoinen – myös Dehko-projektin kaltaisessa 
elämäntapavalistuksessa. 
 
”Kohti elämänhallintaa” -luentosarja houkutteli 
luokkahuoneen täyteen väkeä kuuntelemaan, miten 
elämäntapojaan voi hallita, miten voi syödä itsensä 
terveeksi ja kuinka liike on lääkettä jokaiselle. Kysy-
myksiä sateli luennoijille, ja mitä ilmeisimmin kuulijat 
ottivat asian omakseen ja kokivat sillä olevan merki-
tystä. Luentotilan sisääntuloaulassa oli jaossa moni-
puolinen kokoelma Dehko-esitteitä, jotka kävivät 
hyvin kaupaksi, osa jopa loppui välillä. Tiedon tarve 
ihmisillä oli aivan ilmeinen. 
 
Aihepiirin opintokoosteeseen Jämsän työväenopis-
tossa suunniteltiin luentosarjan lisäksi XL-jumppa, 
ruokakurssi nimeltä ”iloa, makua ja hyvää oloa” sekä 
painonhallintakurssi. Opinto-ohjelmaan otetun 
tupakastavierotuskurssin tavoite oli luonnollisesti 
sekin niin ikään terveitä elämäntapoja tukeva. Kaik-
kea ei kuitenkaan pystytty vielä tässä vaiheessa vie-
mään läpi suunnitellusti: XL-jumpan osallistujamäärä 
jäi vähäiseksi, ruokakurssi jouduttiin siirtämään tuon-
nemmaksi opettajalle tulleen voittamattoman esteen 
vuoksi, eikä ”irti tupakasta” –kurssille saatu riittävästi 
osallistujia. Joka tapauksessa luentosarja on jo hyvällä 
menestyksellä toteutettu, ja XL-jumppa sekä painon-
hallintaryhmä ovat toiminnassa. Näkemykseni on, 
että terveysaiheita ja niihin liittyvää yhteistyötä kan-
nattaa kansalais- ja työväenopistoissa jatkaa, koska 
opistojen kautta saavutetaan merkittävän suuri ihmis-
joukko ja koska opiskelu- ja harrastustoiminnalla on 
myönteinen arvolataus: sehän liittyy kaikkeen hy-
vään ihmisen elämässä. Markkinointiin, tiedottami-
seen ja motivointiin kannattaa kuitenkin panostaa 
lisää voimia ja aikaa. Voi olla mahdollista, että esi-
merkiksi Jämsän työväenopiston ohjelmassa XL-
jumpan imago ei ollut erityisen myyvä, ja sitä saatet-
tiin pitää jotenkin kielteisesti leimaavana. Kenties 

Jämsän työväenopiston ja Dehko-projektin 
yhteistyö 
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tämän vuoksi tavoiteltua opiskelijamäärää ei nyt saa-
vutettu. ”Terveysjumppa” olisi ehkä ollut houkut-
televampi nimi tälle kurssille. 
 
Yhteyshenkilö:  
Rehtori Pertti Gylldén, Jämsän työväenopisto  
puh. (014) 717 2480, topisto@jamsa.fi 
 

 
Järjestöillämme on hyvin paljon yhteistä toimintaa 
liittotasolla, mutta myös aluetasolla. Keski-Suomen 
Sydänpiirissä on ollut hyvin helppoa lähteä mukaan 
D2D-hankkeen toimintaan. Yhteistyömme on vah-
vistanut molempien järjestöjen alueellista toimintaa. 
Suomen Sydänliitto piireineen ja yhdistyksineen 
viettää vuosittain valtakunnallista Sydänviikkoa. Osa-
na Sydänviikon toimintoja olemme viime vuosina 
tehneet asiakkaillemme myös verensokerimittauksia.  
 
Sydänpiiri järjestää sydänpotilaiden kuntoutusta 
Peurungassa. Suurella osalla kuntoutujistamme on 
sydänsairauden lisäksi myös tyypin 2 diabetes tai 
sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Olemme pitäneet 
tärkeänä, että nämä henkilöt tulisivat tietoisiksi myös 
riskistään sairastaa tai myöhemmin sairastua diabe-
tekseen. Henkilöille, joille lähimmän vuoden aikana 
ei ole tehty sokerirasitustestiä, teemme sen osana 
muita mittauksiamme. Mittaustulokset käydään läpi 
joko kurssin vetäjän toimesta tai yhdessä kuntoutus- 
ja palveluohjaajamme kanssa. Kurssilaiset täyttävät 

myös tyypin 2 diabetekseen sairastumisriskin 
arviointilomakkeen.  
 
Sydänpiirillämme on käynnissä Potku-projekti 
(2003─2006), jonka päämääränä on kehittää sydän-
potilaiden kuntoutus- ja palvelujärjestelmää Keski-
Suomessa. Projekti on hakenut toimintaansa RAY:ltä 
jatkorahoitusta vuosiksi 2006–2010. Yhtenä keskei-
senä tavoitteena on kehittää ns. hoitajan lähetettä 
sekä paikallisten terveyskeskusten sydänhoitajien 
vastaanottotoimintaa. Myös erityisryhmien hake-
minen eli ns. hakeva toiminta on keskeistä projektin 
jatkosuunnitelmissa. Hakevaa toimintaa kehitetään 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja tuol-
loin myös Dehko-projekti on luonteva yhteistyö-
kumppani. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa suunnitellaan alueellisesti parhaiten soveltuvia 
toimintamalleja ja palveluita esimerkiksi ryhmä-
ohjauskoulutuksia ja avokuntoutusryhmiä. Projekti 
toteuttaa myös palvelukartoituksen Keski-Suomen 
alueella toteutettavista palveluista ja julkaisee 
oppaan, jota saa myös verkkojulkaisuna. Palvelu-
oppaasta hyötyvät sydänpotilaiden lisäksi erityisesti 
myös tyypin 2 diabetesta sairastavat henkilöt. 
 
Yhteyshenkilöt:  
Toiminnanjohtaja Raija Harju-Kivinen  
puh. (014) 212 627, kssydan@sci.fi 
Kuntoutus- ja palveluohjaaja Merja Kivi  
puh. 050 400 6501, merja.kivi@sci.fi 
 
 
 

Keski-Suomen Sydänpiirin ja D2D-
hankkeen yhteistyö 
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      LIITE  
 
Luettelo vuoden 2006 Dehko-päivien hanke-esittelyistä päivillä käytetyn luokittelun 
mukaan 
 
Hanke-esittelyt, ryhmät 1–7 
 
Ryhmä 1: Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 
Ei hankkeita 
 
Ryhmä 2: Hoidon laatu ja seurantakäytännöt 
 
Potilastietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen 
diabetestyön resurssien suunnittelussa 
Yhteyshenkilö: 
Johtava lääkäri Harri Ylinen, Ähtärinjärven ktt:n ky, 
harri.ylinen@ahtarinjarventk.fi, harri.ylinen@kuusnetikka.fi  
 
Diabeettisen retinopatian seulonta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
Yhteyshenkilö: 
Osastonhoitaja, Kaarina Kosola, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
puh. 044 415 4367, kaarina.kosola@epshp.fi 
 
Ryhmä 3: Hoidon organisointi paikallisesti ja alueellisesti 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen diabetestyöryhmän hankkeiden esittely 
Yhteyshenkilö: 
Sisätautien os.ylilääkäri, alueellisen diabetestyöryhmän puheenjohtaja Pirkko Nyländen, L-PKS,  
Länsi-Pohjan sh-piiri. 
puh. (016) 243 111, pirkko.nylanden@lpshp.fi 
 
Raskausdiabeetikon hoitoketju Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja Eija Luoto, Pyhäjoen äitiysneuvola, 
puh. (08) 439 4567, eija.luoto@ras.fi 
 
Vastaanottohoitajan ohjeet 
Yhteyshenkilöt: 
Sairaanhoitaja Marjatta Jokinen, Saarijärven – Karstulan seudun th ky 
puh. (014) 459 6451, marjatta.jokinen@skthky.fi 
 
Projektipäällikkö Päivi Koikkalainen, Saarijärven – Karstulan seudun th ky 
puh. 044 459 8946, paivi.koikkalainen@skthky.fi 
 
 
Ryhmä 4: Diabeetikon omahoidon tukeminen 
 
Muuttuvat päivät, haaveet jo jäivät – tukea ja ohjausta elintapamuutokseen 
Yhteyshenkilö: 
Paula Käyhkö, Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 
puh. (014) 625 015, paula.kayhko@jkl.fi 
 
TerveysPuntari 
Yhteyshenkilö: 
Va. ylihoitaja Päivi Koikkalainen, Saarijärven – Karstulan seudun th ky 
puh. 044 459 8946, paivi.koikkalainen@skthky.fi  
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Ryhmä 5: Hoitohenkilökunnan koulutus 
 
Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen hoitotyön koulutuksessa 
Yhteyshenkilö: 
Tuula-Maria Partanen, Savonia AMK, Terveys, Kuopio 
puh. 044 020 8610, tuula-maria.partanen@savonia-amk.fi 
 
Voimavaralähtöinen potilasohjaus – Ammatillinen lisäkoulutus terveysalan ammattilaisille   
Yhteyshenkilö: 
Irene Hartikainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
puh. 0400 989 449, irene.hartikainen@jypoly.fi 
 
Ryhmä 6: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 
 
Kannattaako työterveyslääkärin onkia omenoita? 
Yhteyshenkilö: 
Yleislääketieteen erikoislääkäri, työterveyslääkäri Pamela Starr, Rauman TK, työterveysasema 
puh. 040 574 9291, pamelastarrfinland@yahoo.com tai pamela.starr@raumankttky.fi 
 
Dehko -hanke-esittely, Lohjan 1. apteekki 
Yhteyshenkilö: 
Proviisori Saija Leikola, Lohjan 1. apteekki 
puh. (019) 375 0600 
 
Kunnon sytykkeitä työntekijöille: 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen työyhteisön toimintana 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemussuunnittelija, projektipäällikkö Arja Lyytikäinen, Jyväskylän kaupunki 
puh. (014) 626 037 ja 040 721 5650, arja.lyytikainen@jkl.fi  
 
Etelä-Pohjanmaan liikkumisresepti -hanke 
Yhteyshenkilö: 
Projektikoordinaattori, LitL. Liisa Lähdesmäki, Liikkumisreseptihanke 
puh. 040 504 9686, l.lahdesmaki@epshp.fi 
 
RaPatti – ryhmäohjausmalli nuorten työkyvyn ja terveellisten elintapojen edistämiseen 
Yhteyshenkilö 
Erikoistutkija, dosentti Jaana Laitinen, Työterveyslaitos 
puh. 030 474 6006, jaana.laitinen@ttl.fi 
 
 
Ryhmä 7: Dehkon 2D-hankkeet 
 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: 
Lisätietoja alueen hankkeista saa myös D2D-aluekoordinaattori Mervi Lehmusaholta 
puh. 050 401 9079, mervi.lehmusaho@diabetes.fi 
 
Dehkon 2D -hanke Sisä-Savon kansanterveystyön kuntayhtymässä 
Yhteyshenkilö: 
D2D-hanketyöntekijä Annikki Sutinen, Sisä-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä 
puh. 044 050 3277 tai 020 150 3431, annikki.sutinen@sstk.kuh.fi 
 
Diabeteksen ehkäisy Lapinlahden kunnassa, kolmen kohdan strategia 
Yhteyshenkilö: 
Johtava hoitaja Esa Pekkarinen, Lapinlahden terveyskeskus 
puh. (017) 272 0402, esa.pekkarinen@lapinlahti.fi 
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D2D-hanke: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen kehittäminen Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon 
kuntayhtymässä 2005–2006 
Yhteyshenkilö: 
Diabetesvastuulääkäri Mirja Pääkkönen, Siilinjärven terveyskeskus 
puh. (017) 402 111, mirja.paakkonen@tk.siilinjarvi.fi 
 
Miten valtimotautia torjutaan Leppävirralla 
Yhteyshenkilö: 
Hanketyöntekijä Ulla Pailamo, Leppävirran terveyskeskus 
puh. 040 825 3556, ulla.pailamo@leppavirta.fi 
 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: 
Lisätietoja alueen hankkeista saa myös D2D-aluekoordinaattori Auli Pölöseltä 
puh. 0400 723 670, auli.polonen@diabetes.fi 
 
Kaikem paree ydinryhmä ja maailman ainoat dehkohoitajat Tampereella 
Yhteyshenkilö: 
Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi 
puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, anneli.salminen@tampere.fi 
 
Painonhallintaryhmät Tampereella 
Yhteyshenkilö: 
Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi 
puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, anneli.salminen@tampere.fi 
 
Ikäkausitarkastuksilla tärkeä osa Tampereen Dehkon 2D-hankkeessa 
Yhteyshenkilö: 
Projektisihteeri Anneli Salminen, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi 
puh. 020 777 8854 tai 050 521 5063, anneli.salminen@tampere.fi 
 
D2D Virroilla 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja Anu Hietala, Virtain terveyskeskus 
puh. (03) 485 3252, anu.hietala@virrat.fi 
 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Tampereen Lääkärikeskus Oy  Koskiklinikan työterveyspalvelussa 
Yhteyshenkilö: 
Työterveyshoitaja Kirsti Jussila, Koskiklinikka työterveyspalvelu 
puh.(03) 250 6227, kirsti.jussila@koskiklinikka.fi 
 
Diabeteksen ehkäisy myötätuulessa − Dehkon 2D –hanke Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymässä 
(Kylmäkoski, Urjala, Viiala) 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja Maritta Tuomi, Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä, Kylmäkosken neuvola 
puh. (03) 549 2422 tai 040 559 4822, maritta.tuomi@epthky.fi 
 
D2D-hanke Kangasalan seudun terveyskeskuksessa 
Yhteyshenkilö: 
D2D-yhdyshenkilö Marketta Ahonen, Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
puh. (03) 285 1111, marketta.ahonen@tk.kangasala.fi 
 
Verenpainevastaanoton hoitajista ”Dehko-hoitajia” 
D2D-hanke Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa 
Yhteyshenkilö: 
Apulaisylilääkäri Merja Hanski, Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus 
puh. 040 826 7644, merja.hanski@vlk.fi 
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Dehko-projekti Hämeenkyrössä 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja, terveyskasvatuksen yhdyshenkilö Tarja Soukko, Hämeenkyrön terveyskeskus 
puh. (03) 286 4590, tarja.soukko@hameenkyro.fi 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: 
Lisätietoja alueen hankkeista saa myös D2D-aluekoordinaattori Arja Hyytiältä  
puh. 0400 723 653, arja.hyytia@diabetes.fi 
 
Askelmittarikoulutus 
Yhteyshenkilö: 
Fysioterapeutti, projektikoordinaattori Anne Kettula, Kuortaneen Urheiluopisto 
puh. 040 506 5834, anne.kettula@kuortane.com 
 
Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusten korkean diabetesriskin asiakkaiden ja tyypin 2 diabeetikoiden hoitopolut 
Yhteyshenkilö: 
Osastonylilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
eeva.korpi-hyovalti@epshp.fi 
 
Köksäkisällit – aineistokansio kotitalousopetuksessa toteutettavan terveyskasvatuksen tueksi 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
puh. (06) 415 6073 tai 044 415 6073, hilpi.linjama@epshp.fi 
 
Välipaloista puhtia päivään 
Välipalaprojekti ja –reseptivihko 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
puh. (06) 415 6073 tai 044 415 6073, hilpi.linjama@epshp.fi 
 
Järviseudun elämäntapaputki − toimintamalli Lappajärvellä, kevät 2005 
Yhteyshenkilö: 
Heidi Karjanlahti, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry 
heidi.karjanlahti@netti.fi 
 
Tervehet mukulat 
Aineistokansio päivähoidon ja perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 terveyskasvatukseen 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
puh. (06) 415 6073 tai 044 415 6073, hilpi.linjama@epshp.fi 
 
Dehkon 2D-hanke, Kauhavan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhteyshenkilö: 
Hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, Kauhavan seudun terveyskeskus 
puh. (06) 431 4555, marja-liisa.somppi@tkkaksineuvoinen.fi 
 
Ensitietoryhmä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon apuvälineenä Ähtärin terveyskeskuksessa 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja Marja Uusi-Kilponen, Ähtärinjärven kansanterveystyön kuntayhtymä 
puh. (06) 2525 7242, marja.uusi-kilponen@ahtarinjarventk.fi 
 
D2D haku päällä Alavudenseudun terveydenhuollon kuntayhtymässä 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja Merja Hovinmäki, Alavuden seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
puh. 040 822 7921, merja.hovinmaki@alavus.fi 
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Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli Soinissa 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja Virpi Salo, Soinin terveysasema 
puh. (06) 2525 7588, virpi.salo@ahtarinjarventk.fi 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: 
Lisätietoja alueen hankkeista saa myös D2D-aluekoordinaattori Kaija Korpelalta  
puh. 0400 723 656, kaija.korpela@diabetes.fi 
 
Pysähdy, oivalla ja ota vastuu omasta terveydestäsi 
Yhteyshenkilö: 
D2D-vastuulääkäri Juha Saltevo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
juha.saltevo@ksshp.fi 
 
Harjoittelijana D2D-hankkeessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 
Yhteyshenkilö: 
Petteri Kokkonen 
 
Koululaisille, vanhemmille ja opettajille suunnattu tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mukainen materiaalipaketti 
(cd-rom) 
Yhteyshenkilö: 
Liikunnan ja terveystiedon opettaja Eeva-Kaarina Uusivuori 
puh. 050 370 4018, e-k.uusivuori@suomi24.fi 
 
Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy − mukana kolmas sektori 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja Kirsi Rundqvist, Joutsan aikuis- ja diabetesneuvola 
puh. 020 7618 260, kirsi.rundqvist@thky.joutsa.fi 
 
Yhdessä voidaan hyvin: Työhyvinvointitapahtuma T2D:n ehkäisemiseksi 
Yhteyshenkilö: 
Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 
puh. 010 553 3827 tai 040 840 7711, tarja.kostiainen@etera.fi 
 
Terveyskunnon mittaukset korkean riskin henkilön liikuntaohjauksessa 
Yhteyshenkilö: 
D2D-liikuntakoordinaattori Tanja Onatsu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
puh. 040 536 3436, tanja.onatsu@ksshp.fi 
 
Dehkon 2D –hanke Konnevedellä 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja, terveydenhoitaja Eeva Salonen, Konneveden terveyskeskus 
puh. (014) 574 3842, eeva.salonen@konnevesi.fi 
 
D2D korkean riskin henkilön palveluketju 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja Arla Aaltonen, Keuruun-Multian terveyskeskus 
puh. (014) 751 7489, arla.aaltonen@keumutk.fi 
 
Naisten joukkotarkastusten yhteydessä riskipistelomakkeen käyttö 
Yhteyshenkilö: 
Vea Kuisma, Saarijärven terveyskeskus 
vea.kuisma@skthky.fi 
 
Painonhallintaryhmä raskausdiabeetikoille 
Yhteyshenkilö: 
Vea Kuisma, Saarijärven terveyskeskus 
vea.kuisma@skthky.fi 
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Jyvässeudun ammattiautoilijat lähetettiin Kunnon Keikalle 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja Leena Welling, Palokan terveysasema 
puh. (014) 336 6175, leena.welling@palokkatk.fi 
 
Jämsän työväenopiston ja Dehko-projektin yhteistyö 
Yhteyshenkilö: 
Rehtori Pertti Gylldén, Jämsän työväenopisto 
puh. (014) 717 2480, topisto@jamsa.fi 
 
D2D-hankkeen riskipistekartoitus terveysneuvonnassa 
Naisten irtosoluseulonnat Jyväskylässä kesällä 2005 
Yhteyshenkilö: 
Terveydenhoitaja Riitta-Maija Hautamäki, Kilpisen kouluterveydenhuolto 
puh. 050 368 0261, riitta-maija.hautamaki@jkl.fi 
 
Dehkon 2D –hanke UPM-Kymmene Oyj Jämsänjokilaakson työterveysasemilla 
Yhteyshenkilö: 
Työterveyshoitaja Seija Savolainen, UPM-Kymmene Oyj Kaipola Työterveyshuolto 
puh. 020 4167 268, seija.m.savolainen@upm-kymmene.com 
 
Keski-Suomen Sydänpiirin ja D2D-hankkeen yhteistyö 
Yhteyshenkilö: 
Toiminnanjohtaja Raija Harju-Kivinen, Keski-Suomen Sydänpiiri ry 
puh. (014) 212 627 tai 050 592 4588, kssydan@sci.fi 
 
D2D-hanke jalkautui kansan pariin Puttosen Essolle 
Yhteyshenkilö: 
Sairaanhoitaja Leila Metso, Laukaan terveyskeskus 
leila.metso@laukaa.fi 
 
Raskausdiabeetikoiden iltapäivä 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja Satu Savolainen, Ääneseudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
satu.savolainen@terveyskeskus.aanekoski.fi 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / terveystietokeskus Palanssi 
Yhteyshenkilö: 
Projektityöntekijä Nina Peränen, terveystietokeskus Palanssi 
puh. (014) 269 3691, nina.peranen@ksshp.fi 
 
Ryhmäohjausmalli tyyppi 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoidon ohjaukseen 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja Anne Halonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
anne.halonen@ksshp.fi 
 
Dehkon 2D –hanke osana yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa 
Yhteyshenkilö: 
Yksityisen työterveyshuollon D2D-hanketyöntekijä, työterveyshoitaja Sanna Niemi, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
puh. 040 734 9345, sanna.niemi@mehilainen.fi 
 
Elämäntavat hallintaan –projekti 31.8.–16.11.2005  
Yhteyshenkilö: 
Maarit Rautiainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
puh. 040 836 5438, maarit.hamalainen.sho@jypoly.fi 
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Terveydenhuollon hoitohenkilöstön D2D-ravitsemuskoulutukset Keski-Suomessa 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
puh. (014) 269 3589, heli.koivisto@ksshp.fi 
 
Sokeripalanäyttely havaintomateriaalina makeasta elämästä Keski-Suomessa 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
puh. (014) 269 3589, heli.koivisto@ksshp.fi 
 
D2D – Valtran tapa toimia 
Yhteyshenkilö: 
Työterveyshoitaja Leila Kauranen, Valtra Oy Ab 
puh. 040 525 6604, leila.kauranen@valtra.com 
 
Suosittelemme! – helppoja ja nopeita ruokaohjeita 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
puh. (014) 269 3589, heli.koivisto@ksshp.fi 
 
Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi –terveysmessukiertue Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 
Yhteyshenkilö: 
Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, Saarijärven terveyskeskus 
tapani.kiminkinen@skthky.fi 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: 
Lisätietoja alueen hankkeista saa myös D2D-aluekoordinaattori Karita Pesoselta 
puh. 0400 723 671, karita.pesonen@diabetes.fi 
 
OHOI! –koulutusprojekti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
Yhteyshenkilö: 
Ravitsemusterapeutti Terhi Jokelainen, Oulun yliopistollinen sairaala / PPSHP:n D2D-hankkeen koulutustyöryhmä 
puh. 050 461 8128, terhi.jokelainen@oulu.fi 
 
OHOI-, PPP- ja ROOM-ryhmät Effica-asiakastietojärjestelmän ajanvarauskirjalla sekä intranetissa Oulun kaupungin 
avoterveydenhuollossa 
Yhteyshenkilö: 
D2D-hanketyöntekijä Anni Alatulkkila, Oulun kaupunki 
puh. 040 543 0477, anni.alatulkkila@ouka.fi 
 
Ruokaa rajatta? – D2D-hanke kouluilla Oulussa 
Yhteyshenkilö: 
D2D-hanketyöntekijä Anni Alatulkkila, Oulun kaupunki 
puh. 040 543 0477, anni.alatulkkila@ouka.fi 
 
Ryhmänohjauksen kehittäminen Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä 
Yhteyshenkilö: 
Diabeteshoitaja, D2D-hanketyöntekijä Eija Karsikko, Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
puh. 044 439 4968, eija.karsikko@ras.fi 
 
Ravitsemusterapeutin etävastaanotto 
Yhteyshenkilö: 
Erikoistutkija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, Oulu 
puh. 030 474 6006, jaana.laitinen@ttl.fi 
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Dehkon 2D –hankkeen toteutus Raahen terästehtaan työterveysasemalla 
Yhteyshenkilö: 
Diabetesyhdyshenkilö Maarit Keckman, Rautaruukki Oyj, työterveysasema 
puh. 020 592 2874, maarit.keckman@ruukki.com 
 
Aktivaattori-ryhmät, painonhallintaprojekti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
Yhteyshenkilö: 
Minna Rehula, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
minna.rehula@ppshp.fi 
 
Elävä kylä, vireät kyläläiset − ideoita terveyttä edistävään kylätoimintaan 
Yhteyshenkilö: 
Toiminnanjohtaja Pirjo Nikula, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry. 
puh. (08) 370 799 tai 040 706 6424, pp.sydanpiiri@kolumbus.fi 
 
Terveysmessut Kempeleessä 
Yhteyshenkilö: 
Osastonhoitaja Pirta Körkkö, Kempeleen kunta/terveyskeskus 
puh. 050 463 6331, pirta.korkko@kempele.fi 
 
 
 
 


