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Sisällys

 HERÄTYS!

Herätys, päättäjät! Niistä 500 000 suomalaisesta, 
jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta tietäen tai 
tietämättään, jopa 150 000:lla on masennuksen 
oireita ja noin 50 000:lle on jo puhjennut masen-
nus. Nyt tarvitaan koko maan kattava masennus-
hoitajaverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä 
muiden diabeetikoita hoitavien kanssa.

AVOIMESTI

Yllättävän moni ei uskalla työpaikalla kertoa 
diabeteksestaan – ja varovaisuuteen on usein 
aihetta. Salaaminen ja hoitotoimien välttely vievät 
työntekijältä voimia, vaikuttavat terveyteen ja 
lopulta työkykyyn. Työterveyshuollolla on tärkeä 
rooli avoimen ilmapiirin luomisessa. 

PELASTUSRENGAS

Sosiaali- ja terveysministeriö tuo vauhdilla ja voi-
malla terveydenhuoltoon uutta toimintamallia pit-
käaikais- ja monisairaiden hoitoon. Siinä keskeistä 
on omahoito ja sen tukeminen.  

30 VUOTTA

Diabeteskeskuksesta on kolmenkymmenen 
toimintavuoden aikana kasvanut monipuolinen 
koulutuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus. 
Kurssitarjontaa ja toimintatapoja kehitetään koko 
ajan vastaamaan entistä paremmin diabeetikoiden 
ja diabetesalan ammatti-ihmisten tarpeisiin. 

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
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Aikuisten lihominen pysähtymässä Suomessa

teksen riski oli suuri, pystyi laihduttamaan yli viisi 
prosenttia alkupainostaan (keskimäärin yhdeksän 
kiloa) vuoden seurannassa. Tämä vähensi diabe-
tesriskiä peräti 69 prosenttia. 

Koska hankkeen aikana havaittiin edullisia 
muutoksia painossa ja vyötärölihavuudessa väestö-
tasolla, voidaan otaksua, että myös sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöiden esiintyvyydessä alkaa vähi-
tellen näkyä suotuisia muutoksia.  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johdolla viiden 
sairaanhoitopiirin (Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-
Savon) toteuttama ja Diabetesliiton koordinoima 
Dehkon 2D -hanke (D2D) oli maailman ensim-
mäinen diabeteksen ehkäisyprojekti perustervey-
denhuollossa. Hankealueella asui 1,5 miljoonaa 
suomalaista. Projekti liittyi Suomen kansalliseen 
diabetesohjelmaan Dehkoon, ja sen tuloksia arvioi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lähteet:

1. Timo Saaristo, Leena Moilanen, Jari Jokelainen, Heikki Oksa ym. 
Diabetesriskiä voidaan vähentää perusterveydenhuollon keinoin. 
Taudin ilmaantuvuus pieneni D2D-hankkeessa. Suomen Lääkäri-
lehti 26-31/2010.

2. Titta Salopuro, Timo Saaristo, Eeva Korpi-Hyövälti, Heikki Oksa ym. 
Lihavuuden ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyyden 
alueelliset erot Suomessa. Dehkon 2D -hankkeen tuloksia Suomen 
Lääkärilehti 26-31/2010.

 

Lihavuus ja vyötärölihavuus eivät enää lisäänny 
suomalaisessa aikuisväestössä, ja ne ovat saatta-
neet jopa kääntyä laskuun. Perusterveydenhuollos-
sa annetulla yksinkertaisella elintapaohjauksella 
on mahdollista vähentää tehokkaasti liikakiloja ja 
siten tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Tiedot käyvät ilmi Lääkärilehdessä julkaistuista 
kahdesta tutkimuksesta, joissa esitetään uusia tu-
loksia suuresta suomalaisesta tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyprojektista, Dehkon 2D -hankkeesta. Se to-
teutettiin vuosina 2003–2008.

Diabeteksen riskitesti osoittautui hankkeessa 
hyväksi keinoksi tunnistaa väestöstä ja terveyden-
huollon asiakkaista ne, joilla diabeteksen riski on 
suuri. Samalla löydettiin usein myös muita sydän- ja 
verisuonisairauksien vaaratekijöitä. Tutkijat pitävät 
huolestuttavana sitä, että jopa kaksi kolmasosaa 
kaikista diabetesta sairastavista 45–74-vuotiaista 
henkilöistä oli oireettomia, eikä heidän diabetes-
taan ollut diagnosoitu. 

Perusterveydenhuollossa tarjottavalla elintapa-
ohjauksella saatiin asiakkaiden paino laskemaan 
terveyden kannalta merkittävästi. Paino laski sitä 
enemmän, mitä useampia ohjauskäyntejä tehtiin. 
Elintapaohjaus vähensi myös muita sydän- ja veri-
suonitautien riskejä. Viidesosa niistä, joilla diabe-
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AJANKOHTAISTA  

Riskitesti tietokonepelinä
Tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomakkeesta 
on tehty tietokoneella pelattava 
peli. Peliä voi hyödyntää eri-
laisissa yleisötapahtumissa tai 
vaikkapa hoitoyksiköiden vas-
taanottotiloissa.

Pelin sisältö on täysin sama 
kuin painetun testilomakkeen. 
Sitä on helppo pelata ja arvion 

omasta sairastumisriskistä saa 
nopeasti.

Peli on tallennettu cd-levyl-
le, mistä se on helppo asentaa 
tietokoneelle. Pelin hinta posti-
kuluineen on vain 10 euroa. 

Pelin mukana voi tilata mit-
tanauhoja vyötärönmittaukseen 
sekä tarvittaessa muuta tukiai-
neistoa diabeteksen ehkäisystä. 

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.fi , 
www.diabetes.fi 



30 vuotta hoidonohjausta, 
kuntoutusta ja koulutusta
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Pirjo Ilanne-Parikka

PÄÄKIRJOITUS

Diabetesliitto osti Tampereen Aitolahdesta huvilakiinteistön vuonna 1963, ja virkistys- ja kun-
toutuslaitokseksi muutetussa Virkkulassa alettiin seuraavana vuonna järjestää diabeetikkolasten 
kesäleirejä. Innovatiiviset ja ennakkoluulottomat ihmiset käynnistivät nykyisen Diabeteskeskuksen 
suunnittelun ja rakentamisen, ja rakennustyöt saatiin päätökseen vuonna 1980. Edelleenkin olem-
me maailmassa ainutlaatuinen, diabeetikoiden omistama ja hallinnoima valtakunnallinen kuntou-
tus- ja koulutuspalvelujen osaamiskeskus. 

Diabetes on pitkäaikaissairaus, jonka hoidossa sairastuneen oma toiminta, sitoutuminen 
elintapamuutoksiin ja lääkehoitoon, on ensiarvoista hoitotuloksen kannalta. Diabeetikon sopeu-
tumisvalmennuksen ja kuntoutuksen tarve riippuvat sairauden vaiheen, komplikaatioiden ja lii-
tännäissairauksien ohella muun muassa sairastuneen iästä, sairastamisajasta, elämänvaiheesta, 
psykososiaalisesta tilanteesta, koulutustaustasta ja työstä. Kuntoutuksessa tarvitaan siten koko-
naisvaltaista lähestymistä. Tavoitteena on säilyttää ja parantaa sairastuneen toiminta- ja työkykyä, 
vahvistaa omahoidossa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä auttaa mahdollisimman itsenäiseen selviy-
tymiseen elämän eri tilanteissa. 

Terveydenhuoltolakiesityksen mukaan kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suun-
nittelusta. Kuntoutuksen tulisi muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallinen 
kokonaisuus. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö olisi esityksen mukaan mää-
riteltävä kirjallisesti yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. 

Diabetesliiton kurssitoiminnan täyttäessä 30 vuotta diabetesta sairastavien määrä on moninker-
taistunut. Diabeteksen hoito ja hoidonohjaus ovat muuttuneet. Hoito on aikaisempaa monimutkai-
sempaa. Se räätälöidään yksilöllisesti, ja arjen hoitovastuu on diabeetikolla tai hänen läheisillään. 
Diabeteksen hyvä hoito on vaativaa niin diabetesta sairastavalle kuin terveydenhuollon ammatti-
laisellekin. Ammattilaiset ovat opettajia, valmentajia ja omahoidon tukijoita. Diabetesta sairastava 
tarvitsee käytännönläheistä ja omaan tilanteeseensa sopivaa tietoa, hoitotaitojen harjoittelua ja 
tukea hoitoon liittyvien päätösten tekemiseen – ammattilainen puolestaan laaja-alaista hoidon ja 
hoidonohjauksen osaamista. Hänellä tulee olla ajantasaiset tiedot hoidon käytännön toteuttami-
sesta, ja hänen on hallittava tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinot.

 Diabetekseen sairastuminen on edelleen useimmille henkilö- tai perhekohtainen kriisi, elämän 
tavoitteiden ja arvojen puntaroimisen sekä arkisen elämän uudelleen järjestelyn paikka. Tämä ky-
syy voimia ja ympäristön tukea. Diabetes onkin yhteydessä mielialaan, ja psykososiaalinen tilanne 
vaikuttaa hoidossa jaksamiseen ja hoitotuloksiin. Sopeutumisvalmennus voi olla väylä uuden elä-
mänilon löytämiseen. Diabetesliitto on aktiivinen ohjauksen, kuntoutuksen ja koulutuspalvelujen 
tuottaja ja kehittäjä – myös tulevaisuudessa. 



kevyeen kotiruokaan

MAKUMATKA

Tilaukset: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30)
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi  

Kaikkiin ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 € 

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille,   • 
jotka haluavat valmistaa maukasta ruokaa  
ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. • 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.• 
225 ohjetta, 157 sivua• 
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta• 

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien  • 
varrelta. Sisältää mm. makuja maail-
malta ja juhlavia ateriakokonaisuuksia. 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua• 
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta• 

Hinnat sisältävät lähetyskulut

  UUTUUS

Kalaa, kanaa ja kasviksia
25 €

Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista.  • 
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.   
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä  
proteiinin määrä ja gluteenittomat  
ohjeet merkitty. 
125 ohjetta, 107 sivua• 
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta • 
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Diabetes ja masennus

Useissa väestötutkimuksissa on osoitettu 

diabeetikoiden kärsivän masennusoireista ja 

vakavasta masennuksesta useammin kuin ei-

diabeetikoiden. Nykyinen liikkumattomuuden ja 

lihomisen aikakausi yhdistyneenä kasvaneeseen 

ikääntyneiden joukkoon on johtamassa siihen, 

että diabetesepidemiaan liittyy jatkossa ma-

sennusepidemia. Se yllättää terveydenhuollon 

ammattilaiset heikosti valmistautuneina kuten 

diabetesepidemiakin. Meillä ei välttämättä ole 

valmiuksia tunnistaa ja hoitaa diabeetikon ma-

sennusta tai ottaa huomioon näiden ristikkäin 

esiintyvien tautien keskinäistä vaikutusta hoito-

suunnitelmia laadittaessa.  

Diabeetikoiden masennuksen yleisyyttä selvittä-
neissä epidemiologisissa tutkimuksissa on saatu 
vaihtelevia lukuja. Se johtuu erilaisista kriteereistä, 
joilla masennus on tunnistettu. Osassa tutkimuk-
sista on käytetty diagnostista haastattelua, ja osas-
sa arviot perustuvat itse raportoituihin oireisiin. 
Anderson ym. julkaisivat Diabetes Care -lehdessä 
vuonna 2001 tulokset 36 tutkimuksen meta-ana-
lyysistä. Sen perusteella poikkileikkausasetelmas-
sa 11 prosentilla diabeetikoista on todettavissa 
masennus ja 31 prosentilla masennusoireita (1). 
Naisilla esiintyvyysluvut olivat korkeampia kuin 
miehillä – tieto, joka vahvistaa muiden tutkimus-
ten tuloksia. Kun tutkijat analysoivat kontrolloidut 
tutkimukset, masennuksen vaarasuhteeksi saatiin 
2,0 (95 %:n luottamusväli 1,8–2,2) diabeetikoilla 
verrattuna ei-diabeetikoihin. 

Pitkittäisasetelmista Pieksämäki-aineistossa on 
osoitettu, että 668 asukkaan seitsemän vuoden seu-
rannassa metabolinen oireyhtymä (MBO) 2,2-ker-
taisti masennuksen vaaran, kun huomioon otettiin 
ikä, koulutustaso, tupakointi, alkoholin käyttö, fyy-
sinen aktiivisuus, painoindeksi (body mass index, 
BMI), siviilisääty ja masennuslääkkeiden käyttö 
(2). Samassa aineistossa on osoitettu myös toi-

Mauno Vanhala

sensuuntainen yhteys: masennus lisäsi seitsemän 
vuoden seurannassa MBO:n vaaran 2,5-kertaiseksi 
naisilla, muttei miehillä (3). Knol ym. julkaisivat 
Diabetologiassa vuonna 2006 tulokset usean pitkit-
täistutkimuksen meta-analyysistä. Sen perusteella 
depressiivisillä oli vakiointien jälkeen 1,37-kertai-
nen vaara saada diabetes seurannassa, kun heitä 
verrattiin kontrollihenkilöihin, joilla ei ollut lähtö-
tilanteessa masennusta (4). 

Omahoito epäonnistuu

Masentuneiden, joilla on lisäksi jokin muu pitkä-
aikaissairaus, on osoitettu kiinnittyvän hoitoon ja 
suosituksiin kolme kertaa huonommin kuin ei-ma-
sentuneiden verrokeiden. Diabeetikot eivät poikkea 
tässä muista (5). Omahoito tahtoo epäonnistua. Lii-
kunnan lisääminen, tupakoinnin lopettaminen, alko-
holinkäytön rajoittaminen, jopa ohjeiden mukainen 
lääkkeiden käyttö ja sairauden seuranta epäonnistu-
vat usein, kun potilaalla on masennus (6). 

Laajassa meta-analyysissa on osoitettu, että dia-
beteksen lisäsairauksia – retinopatiaa (p<0.001), 
nefropatiaa (p<0.001), neuropatiaa (p<0.001), 
seksuaalitoimintojen häiriöitä (p<0.001) ja mak-
rovaskulaarisia komplikaatioita (p<0.001) – esiin-
tyy masentuneilla diabeetikoilla ei-masentuneita 
verrokkeja huomattavasti useammin (21). Lisäksi 
masennus on yhteydessä lisäsairauksien vaikeusas-
teeseen sekä tyypin 1 että 2 diabeetikoilla (7). 

Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy on sepelval-
timotauti. Omahoidon ongelmat lienevät syynä 
siihen, että sairastaapa masentunut diabeetikko 
sydän- ja verisuonitautia tai ei, hänellä todetaan 
1,5–2 kertaa useammin vähintään kolme samanai-
kaista sydän- ja verisuonitaudin vaaratekijää kuin 
diabeetikolla, jolla ei ole masennusta (8). Lisäk-
si Gendelman ym. ovat osoittaneet pitkittäisase-
telmassa, että vakiointien jälkeenkin depressio 
ennustaa itsenäisesti kaulavaltimoiden seinämän 
paksuuntumista (9). Kahden vuoden seurantatut-
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kimuksessa oli mukana 458 keski-iältään 44-vuo-
tiasta tyypin 1 diabeetikkoa. 

Pitkittäisasetelmassa on osoitettu myös, että 
depressio on itsenäinen riskitekijä, joka suunnilleen 
kaksinkertaistaa koronaaritaudin- ja sydäninfarktin 
vaaran miehillä, ja että kuolleisuus viiden vuoden 
kuluessa sydäninfarktista on 
erittäin vahvasti yhteydessä in-
farktin aikana todettuihin ma-
sennusoireisiin (10). 

Lihavuus yhteinen

nimittäjä?

Lihavuus on ehkä masennuk-
sen ja tyypin 2 diabeteksen 
tärkein yhteinen nimittäjä. Li-
havuuteen, ja erityisesti kes-
kivartalolihavuuteen, liittyy 
insuliiniresistenssi ja proin-
fl ammaatio. Adiponektiini on 
tärkeä rasvasolun tuottama, 
tulehdusta ehkäisevä adiposy-
tokiini. Lihavuudessa adipo-
nektiinin tuotanto laskee, ja 
mahdollisesti siihen liittyy sa-
manaikaisesti lisääntynyt pro-
infl ammatoristen sytokiinien (muun muassa IL-1, 
IL-6, TNF-alfa) eritys. Niiden on osoitettu olevan 
yhteydessä insuliiniresistenssiin ja sitä kautta dia-
beteksen kehittymiseen. 

On myös osoitettu, että proinfl ammaatio aihe-
uttaa aivoissa serotoniinin aineenvaihduntahäiriön, 
josta seuraa serotoniinin puutos – ja mahdollisesti 
depressio (11). Stressi (sekä psyykkinen että fyy-
sinen) aiheuttaa glukokortikoidien, etenkin kor-
tisolin, erityksen lisääntymistä. Siitä taas seuraa 
rasvan kertymistä keskivartalolle, lisääntynyt ylivire 
ja MBO. MBO:n olennaisia piirteitä ovat proinfl am-
maatio, tyypin 2 diabetes ja depressio (12).

Diabeetikon masennuksen

tunnistaminen ja hoito

Diabeetikot ovat potilasryhmä, jolta pitäisi seuloa 
masennusta. BECK:n depressioseula (BECK Dep-

ression Inventory, BDI) toimii hyvin tunnistimena 
sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveyden-
huollossa. Mikäli diabeetikko saa kymmenen pis-
tettä tai enemmän, hänen masennusoireitaan kan-
nattaa selvittää hieman tarkemmin: Onko taustalla 
sairauteen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä 

stressi vai ovatko oireet merkki 
todellisesta masennuksesta? 
Mikäli BECK-pisteitä kertyy 
vähintään 15, potilaalle teh-
dään diagnostinen haastatte-
lu (mini-interventio, MINI). 
Tarvittaessa pitäisi olla mah-
dollisuus masennushoitajan 
tai psykiatrin konsultaatioon. 

Diabeetikoiden masennuk-
sen hoidon on osoitettu olevan 
huonolla tolalla. Ainoastaan 
31 prosenttia potilaista, joilla 
oli samanaikaisesti diabetes ja 
masennus, oli saanut lääkitys-
tä masennukseen ja 7 prosent-
tia oli käynyt psykoterapiassa 
vähintään neljä kertaa edeltä-
vän vuoden aikana (13).  Mei-
dän järjestelmämme on tuskin 
yhtään parempi. 

Ainakin teoreettisesti liikunnan pitäisi vaikuttaa 
sekä masennukseen että diabetekseen parantavas-
ti. Ongelmana on, että masentunutta on vaikea 
motivoida liikkumaan. Kuitenkin tällä hoidolla oli-
si saatavissa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tämä 
on alue, jota pitäisi tutkia tarkemmin. Lähinnä 
pitäisi yrittää löytää keinoja, joilla masennusta ja 
diabetesta samaan aikaan sairastavat onnistuisivat 
lisäämään liikuntaa.

Tutkimuksissa on osoitettu, että vajaa puolet 
diabetesta sairastavista masennuspotilaista reagoi 
masennuksen lääkehoitoon ja että huonoa tulosta 
ennakoivat nuorempi ikä, korkeat BDI-pisteet läh-
tötilanteessa ja samanaikaisesti esiintyvä kipu.  

MAO-estäjillä ja trisyklisillä masennuslääkkeillä 
on haitallisten sydänvaikutusten ohella taipumus-
ta aiheuttaa painonnousua, joten ne eivät sovellu 
diabeetikon masennuksen hoitoon. Serotoniinin ta-
kaisinoton estäjillä (SSRI-lääkkeillä) ja muutamilla 

Noin 500 000 suomalaista sairas-
taa diabetesta, osa tietämättään. 
Heistä masennusoireisia on jopa 
150 000 ja selkeästi masentu-
neita noin 50 000. Diabeteksen 
insidenssi kasvaa lihavuusepi-
demian ja väestön ikääntymisen 
myötä, joten on odotettavissa, että 
myös masennus lisääntyy jyrkäs-
ti. Masennus on jo nyt tavallisin 
sairausloman syy, ja jopa 40 000 
suomalaista on masennuksen takia 
eläkkeellä. On sekä kansantalou-
dellisesti että inhimillisesti erittäin 
tärkeää tunnistaa ja hoitaa nämä 
kahta sairautta sairastavat hyvin. 
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epätyypillisillä masennuslääkkeillä on parempi me-
tabolinen profi ili, joten valinnan pitäisi suuntautua 
niihin. Nortriptyliinin on osoitettu vähentävän dia-
beetikon masennusoireita. Siihen liittyy kuitenkin 
usein painonnousu, ja siksi sen vaikutus diabetek-
sen hoitotasapainoon on vähintään kyseenalainen 
jollei negatiivinen. 

Fluoksetiini ja buproprioni parantavat ma-
sennusoireita ja sokeritasapainoa. Niihin liittyy 
myös lievä painoa alentava vaikutus, joten ne ovat 
käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Buproprionin käytön 
yhteydessä ei myöskään ole raportoitu seksuaali-
toiminnan häiriöitä, ja lisäarvona voi olla sen neuro-
paattisia kipuja lievittävä ominaisuus, kuten venla-
fl aksiinilla ja duloksetiinillakin. Myös sertraliinin on 
osoitettu parantavan masennusta ja samanaikaisen 
diabeteksen hoitotasapainoa. 

Erityisosaajien verkosto

koko maahan  

Suomen oloissa paras hoitomalli olisi ehkä koko 
maan kattava masennushoitajajärjestelmä, johon 
masennusoireiset diabeetikot voitaisiin ohjata ja jo-
ka tukisi muita työntekijöitä diabeetikoiden ja ma-
sennuspotilaiden kokonaisvaltaisessa hoidossa. 

Masennuslääke on hyvä hoito masennukseen, 
muttei aina paras vaihtoehto, ainakaan ilman psy-
koterapiatukea. Masennushoitajan tekemän diag-
nostisen haastattelun avulla saataisiin eroteltua 
masennus, ahdistuneisuushäiriö, työuupumus ja 
päihteitten ongelmakäyttö. Samalla olisi mahdol-
lista rakentaa malli, jossa voitaisiin noin 5–6 kerran 
lyhytterapialla helpottaa diabetekseen tai elämän-
tilanteeseen liittyvää ahdistusta ja stressiä sekä 
ohjata potilaat tarvittaessa lääkehoidon piiriin. 

Tulevaisuudessa tulee tutkia vertaisryhmien te-
hoa kroonisten sairauksien ja elämäntilanteeseen 
liittyvän stressi- ja masennusoireilun hoidossa.

Lähes kaikki diabeetikot hoidetaan terveyskes-
kuksissa. Huonon sokeritasapainon on osoitettu 
liittyvän masennusoireisiin, joten ensimmäiseksi 
diabeteksen hoito on saatava hyvälle tolalle. On 
myös näyttöä, että runsaammat hoitokontaktit jo 
sinänsä vähentävät masennusoireiden ilmaantu-
vuutta. Tapaamiset tukevat potilasta ja auttavat 

häntä selviämään diabeteksen mukanaan tuomasta 
stressistä. Tämän takia diabeetikkoa ei saa jättää 
yksin sairastamaan. 

Hyvin toimiva diabeteshoitajaverkosto on ehkä 
tietämättämme ehkäissyt diabeetikoiden sairastu-
mista masennukseen. Jos hoidon järjestäminen nyt 
”myydään” yksityisille yrittäjille, on vaarana, että 
järjestelmä romuttuu. Tällöin on odotettavissa mur-
heellisia tietoja diabeetikoiden lisääntyvästä ma-
sennuksesta. Hinta voi olla todella suuri ja ilmetä 
huonona hoitotasapainona, eläkemenojen kasvuna 
ja lisääntyneenä kuolleisuutena sydän- ja verisuo-
nitauteihin. 

Mauno Vanhala

Professori

Itä-Suomen yliopisto, yleislääketieteen yksikkö

mauno.vanhala@ksshp.fi 
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Mielestäni on hyödyllistä 

keskustella avoimesti   

työntekijän kanssa, vaikkei 

hän itse ottaisikaan   

sairauttaan tai siihen   

liittyviä asioita puheeksi.

Diabeetikko työssä: Avoimuus ja 
kuntoutus tukevat jaksamista 

Diabetes vaatii päivittäisiä hoitotoimia. Tyypin 
2 diabeetikon on ainakin sairauden alkuvaiheessa 
mahdollista ajoittaa verensokerin mittaus ja lääkkei-
den otto vapaa-aikaan. Tyypin 1 diabeetikon pitää 
hyvinvointinsa vuoksi mitata verensokeri ja pistää 
insuliinia monta kertaa päivässä, joten hoitotoimia 
tarvitaan myös työaikana. Jos hoito jää avoimuuden 
puutteen takia vaillinaiseksi, sokeritasapaino alkaa 
heittelehtiä. 

Yleisin keino selviytyä tilanteesta on, että veren-
sokeritason annetaan nousta niin korkealle, ettei 
ainakaan liian matala verensokeri eli hypoglykemia 
yllätä. Verensokerin kohoaminen aiheuttaa väsy-
mystä sekä tarkkaavaisuuden ja reagoinnin heikke-
nemistä, mikä huonontaa työsuorituksia. Heittele-
vä sokeritaso voi johtaa myös mielialan laskuun ja 
masennukseen.

Työterveyshuollolla 

keskeinen rooli 

Työterveyshuollon perustehtävä on työntekijöiden 
terveyden ja työkyvyn säilyttäminen ja parantami-
nen. Tyypin 2 diabeetikoiden työkyvyn seuranta on 
luontevaa, koska heidät hoidetaan usein kokonaan 
työterveyshuollossa. Tyypin 1 diabeetikot ovat tässä 
suhteessa eri asemassa. He saavat diabetekseen liit-
tyvän hoidon yleensä joko perusterveydenhuollossa 
tai erikoissairaanhoidossa. Työterveyshuollossa ei 
välttämättä ole kovin paljon tietoa hoitotasapainos-
ta, lisäsairauksista ja muista olennaisista asioista. 

Toisaalta diabeetikoita perus- ja 
erikoissairaanhoidossa hoitavat 
terveydenhuollon ammattilai-
set eivät ehkä tunne potilaansa 
työolosuhteita ja työn asettamia 
erityisvaatimuksia.

Työikäisistä noin viisi prosenttia sairastaa diabe-

testa. Heistä suurin osa on yli 40-vuotiaita tyypin 

2 diabeetikoita. Kelan tilastojen valossa näyttää 

siltä, että diabeetikot selviytyvät työssä hyvin. 

Yksilölliset erot ovat kuitenkin suuria. Hyvä ve-

rensokerin tasapaino on perusta päivittäiselle 

hyvinvoinnille. Jos ongelmia ilmaantuu, niihin 

kannattaa tarttua nopeasti.

Kansaneläkelaitoksen vuoden 2008 tilastojen va-
lossa näyttää siltä, että suurin osa diabeetikoista 
onnistuu yhdistämään työn ja sairauden hyvin. 
Diabetes aiheuttaa vain noin 0,3 prosenttia kai-
kista sairaudesta johtuvista poissaoloista ja 1,2 
prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä. Tämä ei ole 
ihme, sillä sokeritasapaino ei ole kaikilla epävakaa 
ja työssä voi olla varaa joustaa tai hoitorutiinit on 
muuten helppo sovittaa työpäivään. 

Sairauden salaaminen

verottaa voimia

Työelämässä arvostetaan tehokkuutta ja dynaa-
misuutta. Siinä ilmapiirissä työntekijän voi olla 
vaikea kertoa työtovereilleen, esimiehelleen tai 
työnantajalleen sairaudestaan. Tämä nousee usein 
esiin diabeteskursseilla, kun kuntoutujien kanssa 
keskustelee. Diabeetikko ajattelee, että sairaus es-
tää etenemisen työuralla. Asiakaspalvelutehtävissä 
oleva saattaa kokea menettävänsä uskottavuutensa 
asiakkaan silmissä, jos ottaa yhteisen 
lounaan alussa esiin insuliinikynän ja 
pistää insuliinin. Taustalla voi olla myös 
pelko, että tieto sairaudesta johtaa lo-
mautettavien tai irtisanottavien listalle, 
kun työpaikalla käynnistetään yhteistoi-
mintaneuvottelut.  

Vuokko Kallioniemi
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 
on tarkoitettu sekä monipistoshoidossa oleville että 
siihen  siirtyville aikuisille tyypin 1 diabeetikoille. 
Oppaassa käydään läpi nykyaikaisen monipistos-
hoidon perusasiat sekä annetaan runsaasti vinkkejä 
hoidon soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppaan 
käytännön esimerkeissä ateriainsuliinina on pikainsu-
liini ja perusinsuliinina detemir tai glargiini.

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
paassa on 52 sivua. Sen hinta on 8 euroa lähetysku-
luineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoi-
ta. Opas on ilmestynyt vuonna 2008.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi  

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa diabee-
tikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii myös 
oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. Kirjassa 
on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan merkityksestä dia-
beteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Eliina Aro. 
Kirjoittajat ovat suomalaisia ravitsemuksen asiantuntijoita. Tekstiä on 
ryyditetty runsain käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua. Sen hinta on 30 euroa lähe-
tyskuluineen.

Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi 

Lisätietoja ja tilaukset:
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Mielestäni työterveyshuollossa on hyödyllistä 
keskustella avoimesti työntekijän kanssa, vaikkei 
hän itse ottaisikaan sairauttaan tai siihen liittyviä 
asioita puheeksi. Jos ongelmia ilmenee, päästään 
yleensä parempiin tuloksiin tarttumalla niihin al-
kuvaiheessa kuin selvittelemällä vaikeaksi muut-
tunutta tilannetta. Työterveyshuollon edustajien, 
työntekijän ja esimiehen yhteinen neuvottelu aut-
taa usein. Ongelmat ovat yleensä ratkaistavissa. 

Kuntoutus tukee 

työkykyä

Oikea-aikainen kuntoutus voi olla hyvä keino auttaa 
diabeetikkoa elämään sairautensa kanssa. Kovaa 
tieteellistä näyttöä kuntoutuksen hyödyllisyydestä 
on vaikea saada, koska sitä on vaikea mitata nu-
meroilla. 

Työterveyshuollon asiantuntijoilla on ammatti-
taitoa ja kokemusta kuntoutustarpeen varhaiseen 

havaitsemiseen ja kuntoutukseen 
ohjaamiseen siten, että kuntou-
tusjakso nivoutuu diabeteksen 
hoitoon. Kuntoremonttikurssit ja 
ryhmämuotoinen ohjaus terveel-
lisiin elintapoihin ovat sopivia 
varhaiskuntoutuksen työkaluja, 
joilla voidaan ehkäistä sairastu-
mista tyypin 2 diabetekseen.  

Sairastumisen jälkeen hoitoon sitoutuminen on 
hyvinvoinnin ja työkyvyn säilyttämisen kannalta tär-
keää. Hoitomotivaatiota saattaa huonontaa halutto-
muus hoitaa monella eri lääkkeellä sairautta, joka 
ei välttämättä aiheuta mitään oireita. Tällaisessa 
tilanteessa ryhmässä käydyt keskustelut ja muilta 
saatu tuki voivat avata uusia näkökulmia.  

Varhaisen lääkinnällisen kuntoutuksen järjes-
täminen on perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon tehtävä. Kuntoutuksen järjestäminen 
toteutuu vaihtelevasti eri sairaanhoitopiireissä ja 
kuntayhtymissä. Kuntoutuksen liittäminen hoitoon 
on järkevää viimeistään silloin, kun ensimmäisiä 
merkkejä työkyvyn alenemisesta ilmaantuu. Kan-
saneläkelaitos järjestää tyypin 1 diabeetikoille 
harkinnanvaraisena kuntoutuksena sopeutumis-
valmennuskursseja. Niiden yhtenä sisältönä on 

Kuntoutuksen sanastoa

Sopeutumisvalmennus

• Parantaa sairauden tai vamman heikentämiä 
psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia toiminta-
valmiuksia ja lisää kuntoutujan ja hänen 
perheensä edellytyksiä mahdollisimman 
täysipainoiseen elämään.

• Tukee diabeetikkoa koko elämän kestävässä 
oppimisprosessissa, jota tarvitaan pitkä-
aikaisen, päivittäistä omahoitoa vaativan 
sairauden kanssa elämisessä.

• Tukipylväinä yksilöohjaus, ryhmässä tapah-
tuva hoidonohjaus ja toisilta saatu vertais-
tuki.

Lääkinnällinen kuntoutus

• Tavoitteena on ylläpitää työkykyä ja tukea 
lisäksi selviytymistä pitkäaikaissairauden 
kanssa ja auttaa sopeutumisessa siihen.

• Käsittää laajan joukon erilaisia toimia,  
etenkin sairauskohtaiset kuntoutus- ja  
sopeutumisvalmennuskurssit.

Ammatillinen kuntoutus

• Päähuomio työkyvyn säilyttämisessä, johon 
pyritään koulutuksella, työkokeilulla, työky-
kyä ylläpitävällä valmennuksella (TYK), työn 
uudelleen organisoinnilla ja muilla kiinteästi 
työhön liittyvillä toimilla.

ASLAK-kuntoutus

• Kelan järjestämää ammatillisesti syven-
nettyä lääkinnällistä kuntoutusta. Sijoittuu 
lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen 
välimaastoon.

Lähde: Kallioniemi V. Selvitys diabeetikoiden kuntoutuksesta 
Suomessa 2005. Diabetesliitto 2005.
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mitään oireita.
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paneutua työelämässä esiintyneisiin ongelmiin ja 
etsiä niihin ratkaisuja.

Kelan kuntoutuskurssit tyypin 2 diabetesta sai-
rastaville on suunnattu niille, joilla on jo työkykyä 
uhkaavia lisäsairauksia tai jotka eivät ole saavutta-
neet ponnisteluista huolimatta hoidolle asetettuja 
tavoitteita. Myös kuntoutuskursseilla käsitellään 
työhön liittyviä teemoja.

Kun työkyky on jo alentunut

Iän karttuessa ja lisäsairauksien ilmaantuessa työ-
kyky voi alentua. Jos lääkinnällisellä kuntoutuksella 
ja työpaikalla tehtävillä muutoksilla ei päästä tyy-
dyttävään tulokseen, harkitaan ammatillisen kun-
toutuksen tarve. Työeläkelaitoksilla on suurin vas-
tuu ammatillisen kuntoutuksen järjestämisessä. 

Työntekijällä on oikeus saada ammatillista kun-
toutusta, jos sillä voidaan auttaa työkyvyn palautu-
misessa. Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa usein 
uudelleenkoulutusta, uuteen työ-
tehtävään sijoittumisen tukemis-
ta ja työkokeiluja työeläkelaitos-
ten rahoituksella.

Kaikki keinot käyttöön

Työterveyshuollon ja diabeetikon 
välinen avoin ja luottamuksel-
linen yhteistyö antaa mahdolli-
suuden tukea diabeetikon selviytymistä työssään. 
Asioihin kannattaa tarttua rohkeasti, kun se on 
tarpeen. Yhteistyön tiivistäminen työterveyshuol-
lon, erikoissairaanhoidon ja diabeetikon välillä voi 
auttaa, jos työkyky on uhattuna. 

Työpaikalla tehtävät muutokset sekä lääkinnäl-
linen ja ammatillinen kuntoutus – joko erillisinä 
tai kaikki yhdessä suunnitelmallisesti ja oikeaan ai-
kaan toteutettuina – voivat vaikuttaa ratkaisevasti 
diabeetikon terveyteen ja työkykyyn.

Vuokko Kallioniemi

Sisätautien erikoislääkäri

Diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Diabetesliitto

vuokko.kallioniemi@diabetes.fi 

Kuntoutus perustuu lakiin

Kuntoutuksesta on säädetty   
seuraavissa laeissa:

• kansanterveyslaki
• vammaistukilaki
• erikoissairaanhoitolaki
• kunnallinen eläkelaki
• työeläkelaki
• tapaturmavakuutuslaki
• liikennevakuutuslaki
• työterveyshuoltoa koskeva laki

Kuntoutuspalveluita järjestävät:

• Julkinen sektori
- perusterveydenhuolto 
- erikoissairaanhoito 
- sosiaali- ja opetustoimi 
- Kela
- työhallinto

• Työeläkelaitokset
• Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset

Palveluja tuottavat:

• Julkiset laitokset
- terveys- ja sosiaalikeskukset, sairaalat,   

sosiaalihuollon laitokset ja oppilaitokset

• Yksityiset palveluntuottajat
- kuntoutuslaitokset, hoitolaitokset, kansan-  

terveys- ja vammaisjärjestöt ja itsenäiset   
ammatinharjoittajat

Palvelujen tuotanto jakautuu suunnilleen  
tasan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien 
kesken.

 
Lähde: Kallioniemi V. Selvitys diabeetikoiden kuntoutuksesta 
Suomessa 2005. Diabetesliitto 2005.
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Muutokset ravistelevat kuntoutuksen kenttää: 

vaikka kuntoutukselle olisi väestön ikääntyessä 

tarvetta entistä enemmän, maksajia ei tahdo 

löytyä. Kansaneläkelaitos tai julkinen terveyden-

huolto tuskin lisäävät lähivuosina ostojaan, joten 

kuntoutuslaitoksilla on edessään ankeat ajat.

Kelan kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko arvioi, 

että Heinolan reumasairaalan kaltaisia konkurs-

seja ja kuntoutuslaitosten lopettamisia tulee 

lähivuosina lisää. Kuntoutuslaitosten on terävöi-

tettävä toimintaansa ja viestejään, jotta ne pär-

jäävät uudessa tilanteessa.

Kela on Suomen suurin kuntouttaja. Sillä on la-
kisääteinen velvollisuus järjestää ammatillista 
kuntoutusta vajaakuntoisille ja lääkinnällistä kun-
toutusta vaikeavammaisille. Tämä koskee kaikkia 
sairausryhmiä tasapuolisesti. Muu osa Kelan järjes-
tämästä kuntoutuksesta on harkinnanvaraista. Sitä 
ovat myös diabeetikoiden kuntoutuskurssit.

Kuntoutuslain mukaan Kelan on käytettävä 
harkinnanvaraiseen kuntoutukseen vuosittain neljä 
prosenttia vakuutetuilta sairausvakuutusmaksuina 
kertyneestä rahamäärästä. Sen lisäksi eduskunta 
myöntää Kelalle vuosittain määrärahan harkinnan-
varaiseen kuntoutukseen. Määräraha on vakiintunut 
tietylle tasolle, ja siihen on luvassa vain elinkus-
tannusindeksin mukainen korotus vuodelle 2011. 
Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on ensi vuonna 
käytettävissä 87,3 miljoonaa euroa. Sillä voidaan 
järjestää kuntoutusta noin 40 000 ihmiselle.

Kuntoutuspalveluiden kustannukset ovat nous-
seet huomattavasti elinkustannusindeksin mukais-
ta korotusta enemmän, mikä johtuu pääasiassa an-
siotason noususta. Laadukas kuntoutus edellyttää 
ammattitaitoista henkilöstöä, ja palkkakustannuk-

Kuntoutuslaitosten kilpailu kiristyy

set muodostavatkin kaksi kolmasosaa kuntoutus-
palveluiden kustannuksista. 

Kuntoutuspalveluiden sisältöön kohdistuu ko-
ko ajan kovenevia vaatimuksia, mikä osaltaan lisää 
kustannuksia. Kustannusten nousu johtaa väistä-
mättä Kelan tarjoaman harkinnanvaraisen kuntou-
tuksen asiakasmäärän vähenemiseen, kun määrä-
raha ei kasva kustannuksia vastaavasti.

Raha-automaattiyhdistys on vähentänyt no-
peassa tahdissa kuntoutuslaitoksille jakamaansa 
tukea. Kelan on lain mukaan huolehdittava vai-
keavammaisten, kuten näkö- ja kuulovammaisten 
kuntoutuspalveluista, joten RAY:n tuen vähenemi-
nen vaikuttaa osaltaan kuntoutukseen käytettävien 
eurojen jakamiseen.

Tämä tarkoittaa vaikeita valintoja: Ketä kun-
toutus hyödyttää eniten? Kuka pääsee kuntoutuk-
seen? Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten 
ja nuorten, mielenterveysongelmaisten, harvinaisia 
sairauksia sairastavien sekä ikääntyvien työnteki-
jöiden ja omaishoitajien kuntoutusta painotetaan 
Kelassa tulevina vuosina.

Aikuisille diabeetikoille 

ei riitä kuntoutuseuroja

Aikuisdiabeetikoiden osuus kuntoutujista on ollut 
laskussa vuodesta 2007 ja laskee tulevina vuosina 
edelleen. Tämä koskee sekä tyypin 1 että tyypin 2 
diabeetikoita.

– Eduskunnan pitäisi tehdä täyskäännös, jotta 
diabeetikoiden määrän kasvuun voitaisiin vastata. 
Ainoastaan lapsille ja nuorille on pientä lisäystä 
luvassa, Kelan kuntoutuspäällikkö, lääketieteen 
tohtori Tiina Huusko sanoo. 

Käytännössä Kelan tukemana kuntoutettavien 
aikuisdiabeetikoiden määrä pienenee, koska kun-
toutuspalveluiden kustannukset nousevat elinkus-

Mervi Lyytinen

 Kela tarjoaa vaihtoehtoja kuntoutujille
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tannusindeksiä nopeammin. Aikuisdiabeetikoiden 
kuntoutus jää yhä enemmän perusterveyshuollon 
vastuulle.

Vuonna 2009 Kelan kuntoutusta sai noin 400 
tyypin 1 ja hieman yli 600 tyypin 2 diabeetikkoa. 
Viime mainitussa ryhmässä lasku on ollut suurinta: 
vuonna 2007 kuntoutuspalveluita sai Kelan tuke-
mana vielä yli 900 ja vuonna 2008 noin 750 tyypin 
2 diabeetikkoa. Suurin osa näistä kuntoutuspalve-
luista oli kuntoutuskurssitoimintaa.

Kelan lääkekorvaustilaston mukaan diabetes-
lääkkeistä saa erityiskorvauksen noin 250 000 ih-
mistä. Tästä ryhmästä kuntoutukseen päässeiden 
osuus on siten vuosittain muutamia promilleja. On 
selvää, että vaikka koko harkinnanvaraisen kuntou-
tuksen määräraha kohdennettaisiin diabeetikoille, 
Kela ei voisi järjestää kuntoutusta kaikille.

Kelan kriteerit aikuisdiabeetikoiden osalta edel-
lyttävät, että diabetes on komplisoitunut ja siihen 
liittyy esimerkiksi metabolinen oireyhtymä tai lisä-
sairauksia. ”Lievää” diabetesta sairastavat eivät 
pääse kurssille Kelan tukemana. 

Kelassa katsotaan, että kansansairauksien, ku-
ten verenpainetaudin, ”lievän” tyypin 2 diabetek-
sen tai ylipainon ennaltaehkäisy, omahoidon opet-
taminen ja näihin tiloihin liittyvä varhaiskuntoutus 
kuuluvat terveydenhuollon vastuulle. Eri potilas-
ryhmien virkistys- ja vertaisryhmätoiminta, johon 
ei sisälly laaja-alaista ja intensiivistä kuntoutusta, 
ei myöskään kuulu Kelalle.

Mitä Kela tarjoaa diabeetikoille?

Kela järjestää tyypin 2 diabetesta sairastaville kulu-
vana vuonna 17 kuntoutuskurssia, jotka on valittu 
tarjouskilpailun perusteella.

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti 18–68-vuo-
tiaille työelämässä oleville tai sinne palaaville. 
Kurssitettavat voivat olla myös opiskelijoita, työttö-
miä tai he voivat saada kuntoutustukea. Kuntoutu-
jia kursseilla on yhteensä 207, ja lisäksi 40 omaista 
pääsee mukaan.

Diabetesliiton ylläpitämässä Diabeteskeskuk-
sessa Tampereella näistä kursseista järjestetään 
kuusi. Kruunupuistossa Punkaharjun kuntoutuskes-
kuksessa järjestetään seitsemän kurssia, Norrvalla 
Folkhälsan järjestää kolme ruotsinkielistä kurssia ja 
Taukokangas-säätiön ylläpitämässä Taukokankaan 
hyvinvointikeskuksessa Oulaisissa järjestetään yksi 
Kelan tukema kuntoutuskurssi. 

Tyypin 1 diabeetikoille tarkoitetut kurssit on 
hankittu suorahankintana, ja ne järjestää vuonna 
2010 Diabetesliitto. Kuntoutujia kursseilla on yh-
teensä 206. 

Aikuisille tyypin 1 diabeetikoille on yhteensä 
14 kurssia. Nuorille aikuisille (20–35-vuotiaille) 
järjestetään kaksi kurssia, joiden tavoitteena on 
tukea itsenäistymistä ja vastuun ottamista oma-
hoidosta. Kurssilla saatetaan ajan tasalle lapsena 
sairastuneen tiedot ja taidot ja parannetaan siten 
elämänhallintaa ja helpotetaan arkipäivää diabe-
teksen kanssa.

Suomen suurin kuntouttaja

Kela on Suomen suurin kuntouttaja ja Diabeteskeskuksessa järjestettävien kurssien merkittävä tilaaja. Vajaa  

kolmannes diabeetikoista saapuu kurssille Tampereen Aitoniemeen Kelan kustantamana. Vuonna 2009 tällaisia 

kurssilaisia oli 360. 

        Kelan järjestämää kuntoutusta sai vuonna 2009 yhteensä 83 760 henkilöä, joista 52 080 (62 %) sai 

harkinnanvaraista kuntoutusta. Yleisimmät harkinnanvaraisen kuntoutuksen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinten 

sairaudet ja mielenterveyden ongelmat.

        Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella järjestettyä kuntoutusta saaneiden määrä on 

lisääntynyt 70 prosentilla 2000-luvulla.

       Vuodelle 2011 eduskunnan Kelalle myöntämä harkinnanvaraisen kuntoutuksen määräraha on 87,3 miljoo-

naa euroa, ja sillä voidaan järjestää kuntoutuspalveluita noin 40 000 kuntoutujalle.



1010 Diabetes-kirja, v. 2009 painos
49 euroa49 euroa

Diabetesneuvonta

3013 TULOSSA UUSI PAINOS
 Ikäihmisen diabetes   
 – Hyvän hoidon opas 16,80 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
3021 Ohje ateriatablettien käyttäjälle*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja
 värityskirja lapsille 8 euroa
3010 Lapsen diabetes
 – Perheen kansio 30 euroa
2018 UUSI PAINOS Tyypin1 diabetes
 ja raskaus 5,30 euroa
3053 UUDISTETTU Pistä insuliini oikein*

Ruokavalio

3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja,
 perusopas terveydenhuoltoon ja
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-
 neuvontaan -kirja
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus
 2008 3 euroa
3066 UUSI Hiilarivisa-kuvataulu

14 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

3 euroa

Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista
 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista
 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal
3020 Hiilihydraattien arviointi

3022 Valitse ääpehmeää /
 vältävältä kovaakovaa rasvaar
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 UUSI Monta syytä syödä kuitua

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimi- 
 seen tarjous 150 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029 TULOSSA UUSI Jalkajumppa
3030 UUSI Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti   
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan
 – Pikkuvammojen hoito
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti

3 euroa / kpl tai 37 euroa / 50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2
 diabetesriskin hallintaan

2,50 euroa 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta
 itsestäsi ja vauvastasi -opas

5,30 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
 – Opas päivähoitoon 4 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä
 Opas kouluille 4 euroa
3028 Mulla on diabetes -tiedote (lapset)
 30 kpl:n nippu 7,50 euroa
3026 Mulla on diabetes -tiedote (nuoret)
 30 kpl:n nippu 7,50 euroa

Maksuttomat aineistot

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 Sydänmerkki: 
 3041 Esite ammattihenkilöstölle

5121 Esite kuluttajille 
5127 Juliste

5124 Lasten diabetes -tiedote
5114 Minulla on diabetes -kortti
5115 Tiedätkö? Osaatko?
 -ensiaputiedote
5133 Korkean ja matalan verensokerin
 tuntemukset -tiedote 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas 
3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen
 riskin arviointilomake,
 50 sivun lehtiö
9037 Tuijota omaan napaasi
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on
 ehkäistävissä -esite 
9038 Testaa riskisi -juliste

* Repäisylehtiöt:
 50-sivuinen 14 euroa
 100-sivuinen 19 euroa

Aineistoa myös
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja
   2 diabeteksesta eri kielillä

Ammattilaisaineistot

Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron 
tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, 
että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 10 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja  
ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitto

Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  

p. 03 2860 111 •  f. 03 2860 422  

materiaalitilaukset@diabetes.fi  

www.diabetes.fi
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Nuorille (16–20-vuotiaille) järjestetään yksi ja 
diabeetikkolapsille perheineen yksi kuuden vuoro-
kauden kurssi. Kelan tukema perhekurssi järjes-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Myös 
omaiset pääsevät kurssille Kelan tukemina. 

Lasten kurssi on kohdennettu vaikeahoitoista 
diabetesta sairastavien lasten perheille, jotka tar-
vitsevat erityistä tukea sairauden hoidossa. Diabe-
teksen lisäksi lapsella saattaa olla muita sairauksia 
tai diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita. 

Hankala hankintalaki

Kela kilpailuttaa kuntoutuskurssit 3–4 vuoden vä-
lein. Hankintoja ohjaa EU:n tiukka hankintalaki ja 
vielä sitäkin tiukempi suomalainen lainsäädäntö. 
Lainsäädännölle on ollut ominaista, että se muut-
tuu parin vuoden välein. Viimeksi tänä vuonna ki-
ristettiin suorahankinnan mahdollisuuksia.

Hankintalain ihmeellisyyksiin kuuluu, että 
esimerkiksi palveluntuottajan kokemusta voidaan 
arvostaa vain kolmeen vuoteen asti. Lisälaatupis-
teisiin on mahdollisuus korkeintaan viidellä ko-
kemusvuodella. Tämä tarkoittaa, että niin kolme 
kuin kolmekymmentäkin vuotta palveluja tuotta-
neet ovat samalla viivalla, kun Kelassa päätetään 
hankinnoista.

”Hypoteettiset henkilöstöt” ovat myös mahdol-
lisia markkinatuomioistuimen päätöksen mukaan. 
Palveluntuottajalla ei tarvitse olla tarjouksen edel-
lyttämää henkilöstöä tarjousta jätettäessä. Työnte-
kijät voidaan palkata vasta sen jälkeen, kun Kela 
on hyväksynyt tarjouksen. 

– Hankintamenettelylaki tähtää kilpailun lisää-
miseen, eikä se sovellu terveydenhuoltoon, Huusko 
sanoo.

– Kuntoutuksen onnistumisessa oleellista on 
pitkäaikainen, osaava ja yhteen hitsautunut am-
mattihenkilöstö, mutta sitä hankintamenettelylaki 
ei huomioi mitenkään. Myöskään menestyksekäs, 
pitkään jatkunut yhteistyö Kelan kanssa ei merkitse 
mitään. 

Kuntoutuslaitosselvityksen 2009 laatineet 
selvitysmiehet kiinnittivät huomiota hankintalain 
muutostarpeisiin. Selvityksessä tuotiin esiin, että 
Kelassa on yksityiskohtaisin lain tulkinta. Hankin-

tamenettelyn joustavuuden, tehokkuuden ja asia-
kaslähtöisyyden lisääminen on asetettu Kelassa 
tavoitteeksi jo ennen kuntoutuslaitosselvitystä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on äskettäin esit-
tänyt Kelalle sen selvittämistä, voitaisiinko kilpailu-
menettelyä koskevaa laintulkintaa keventää. 

Yrittäjänäkökulmaa

tarvitaan 

Kuntoutuslaitosselvitys 2009 paljasti myös, että 
kuntoutuspalveluiden tarjoajia on maassamme jopa 
kaksi kertaa niin paljon kuin tarvitaan. 

Kela vastaa yli puolesta laitoskuntoutuksesta, 
eikä se ole lisännyt ostojaan viime vuosina. Esi-
merkiksi Kelan kustantama ammatillinen kuntou-
tus vähenee tulevina vuosina. Ainoastaan psykote-
rapiapalvelujen kysyntä lisääntyy, kun Kelalle tulee 
lakisääteinen velvollisuus järjestää kuntoutuspsy-
koterapiaa nuorille ja työikäisille vuoden 2011 
alusta. 

Kaikki palveluntuottajat eivät pärjää kilpailus-
sa. Huusko onkin huolissaan siitä, jäävätkö oikeat, 
siis hyvät, osaamiskeskukset toimintaan. Se edel-
lyttää kuntoutuslaitoksilta yrittäjänäkökulman ko-
rostamista: niiden pitää osata toimia yrittäjinä ja 
laskea mitä niiden tuottamat palvelut maksavat. 

Se merkitsee myös, että kansanterveys- ja po-
tilasjärjestöjen ylläpitämien laitosten pitää osata 
markkinoida itseään. Niiden pitää selvittää, mikä 
toiminnassa on hyvää ja mikä tarvitsee uudista-
mista.

– Kelaan on tullut Diabeteskeskuksen kuntou-
tuskursseista yksinomaan hyvää palautetta. Kela 
ei kuitenkaan voi suosia mitään yksittäistä palve-
luntuottajaa. Se toteuttaa pilkulleen eduskunnan 
säätämiä lakeja, kuten kilpailuttamissäännöksiä. 

Asiakkaille 

valta valita

– Jos olisin palveluntuottaja, satsaisin yrittäjyys-
osaamiseen ja helppokäyttöisiin, selkeisiin inter-
netsivuihin. Palveluntuottajien on osattava kertoa 
selkeästi, missä ne ovat Suomen parhaita ja mistä 
niiden palvelujen hinnat muodostuvat. Asiakkaiden 
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valinnanvara kuntoutuspaikan valinnassa kasvaa 
tulevaisuudessa. Se merkitsee, että palveluntuot-
tajien on osoitettava viestinsä palveluiden käyt-
täjille ja osattava kertoa heille omat vahvuutensa 
ymmärrettävästi ja selkeästi, Huusko sanoo.

Suunnitelmissa on, että palveluntuottajat ja 
terapeutit kootaan luetteloihin Kelan internetsi-
vustolle. Sieltä asiakkaat voivat ensi vuodesta al-
kaen etsiä lisätietoja ja valita kurssipaikkansa ja 
terapeuttinsa. 

Kuntoutuslaitosten ja muiden kuntoutuspal-
veluita tuottavien on muutenkin aika terävöittää 
toimintaansa ja siitä kertovia viestejä, sillä Kelan 
uudistetut kurssistandardit julkistetaan kahden 
vuoden kuluttua ja vuonna 2012 järjestetään seu-
raava kilpailutus palveluntuottajien kesken.

Ulos laitoksista

– Kuntoutus on kokonaisvaltaista, käytännönlä-
heistä, hoitosuosituksiin perustuvaa toimintaa, 
joka auttaa ihmistä ottamaan elämänsä hallintaan 
– ei salatiedettä, Huusko muotoilee.

Kuntoutuksen vaikuttavuutta on vaikea osoit-
taa, ja kuntoutukseen liittyvää tutkimusta on 
aiemmin tehty vähän. Nyt tilanne on kuitenkin 
muuttunut, ja tutkimus on aktiivista. Kela tukee 
sairauksien ehkäisemiseen ja kuntoutukseen liitty-
vää tutkimusta ja kehittämistoimintaa 13 miljoo-
nalla eurolla vuonna 2011. 

Kuntoutusta koskevat päätökset perustuvat yhä 
useammin tutkimusnäyttöön. Kela julkaisee vuo-
denvaihteessa Hyvät kuntoutuskäytännöt -kirjan, 
johon on koottu uusin tutkimustieto aiheesta.

Kaiken kaikkiaan kuntoutuksessa pyritään yhä 
yksilöllisempiin, räätälöityihin ratkaisuihin. Kun-
toutuskurssien yksilöllisyyttä lisätään esimerkiksi 
koostamalla kuntoutus erisisältöisistä moduuleis-
ta. Kuntoutuksessa hyödynnetään nettiopiskelua ja 
tehdään entistä enemmän yhteistyötä työterveys-
huollon kanssa. 

Pitkistä laitosjaksoista pyritään eroon. Yhä tar-
kemmin harkitaan, milloin tarvitaan avomuotoista 
tai ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta ja milloin 
kuntoutus on perusteltua antaa laitoksessa. Lai-
toskuntoutuksen yhdistäminen kotiympäristössä 

Kahdenlaista 
kuntoutusta

Kelan kuntoutustoiminta pohjautuu vuonna 
1937 säädettyyn ja vuonna 1956 uudistettuun 
kansaneläkelakiin sekä vuonna 1964 voimaan 
tulleeseen sairausvakuutuslakiin.

Vuonna 1991 toteutettiin kuntoutuksen laa-
ja lainsäädäntöuudistus. Siihen sisältyi Kelan 
kuntoutustoiminnan kannalta kolme merkittä-
vää uutta lakia: laki Kansaneläkelaitoksen jär-
jestämästä kuntoutuksesta, kuntoutusrahalaki 
ja laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyös-
tä. Kelan järjestämä kuntoutus jaettiin tuolloin 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaan ja 
harkinnanvaraiseen. Järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluu vajaakuntoisten ammatillinen 
kuntoutus ja vaikeavammaisten lääkinnällinen 
kuntoutus. Järjestämisvelvollisuus tarkoittaa, 
ettei Kela voi antaa kielteisiä tukipäätöksiä ra-
hojen puutteessa, jos edellytykset täyttyvät.

Kelan nykyinen kuntoutustoiminta perustuu 
vuonna 2005 voimaan tulleeseen lakiin Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-
toutusrahaetuuksista (566/2005). Uudistuksen 
tarkoituksena oli selkiyttää Kelan aikaisempaa 
kuntoutuslainsäädäntöä. 

Lähde: Kuntoutus – tie parempaan elämään -esite, Kuntoutuk-
sen kehittämisohjelma 2015.





RUOKAVALIO-OHJAUKSEN TUEKSI

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla.  
Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 10 euroa. Ilmaismateriaalin  
lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. 

Lisätietoja ja tilaukset:

Diabetesliitto p. 03 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi

Keittokirjat

UUSI Kalaa, kanaa ja kasviksia 25 euroa
• Herkullisia kasviksin höystettyjä kala- ja 
broileriruokia, kasvisruokia ja -lisäkkeitä 
sekä marja- ja hedelmäjälkiruokia. 
Yhteensä 125 ohjetta. Ohjeisiin merkitty 
gluteenittomuus sekä energian, hiili-
hydraatin ja proteiinin määrä.

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 euroa
• Diabetes-lehden maukkaimmat reseptit 
vuosien varrelta. 53 ohjetta ja 2 menuta. 
Ohjeisiin merkitty hiilihydraatti- ja 
energiasisältö.

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 euroa
• Peruskeittokirja kaikille, jotka haluavat 
valmistaa maukasta ruokaa ilman turhaa 
rasvaa ja suolaa.  225 ohjetta. Ohjeisiin 
merkitty hiilihydraatti- ja energiasisältö.

Tietolähteet

Diabetes ja keliakia – Ruokaopas
8,50 euroa
• Tietoa diabetes- ja keliakiaruokavali-
oiden yhdistämisestä. Kaikille diabetesta 
ja keliakiaa sairastaville. 

Diabetes ja ruoka – teoriaa ja käytäntöä 
terveydenhuollon ja ravitsemisalan 
ammattilaisille 30 euroa
• Ruuan merkitys diabeteksen ehkäi-
syssä ja hoidossa. Paljon käytännön esi-
merkkejä. Kattava hiilihydraattitaulukko.

Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan  
– ongelmista onnistumisiin syömisen 
hallinnassa 10 euroa
• Ratkaisukeskeinen työskentelytapa ja
asiakaslähtöinen ohjausprosessi. Opas 
terveydenhuollon ammattilaisille, joiden 
asiakkailla on ongelmana liikasyöminen.

Diabeetikon ruokavaliosuositus (2008)
3 euroa

Diabeetikon ruokavalinnat -esite
maksuton
• Millainen ruoka sopii diabeetikolle?
Mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota?

Diabetes ja alkoholi 4,20 euroa
• Perustietoa alkoholista ja sen
vaikutuksista (mm. juomien energia- ja 
hiilihydraattimääriä).

Hiilihydraattien arviointi

Hiilarivisa 14 euroa
• Hiilihydraattien arvioinnin ohjaukseen
kaiken ikäisille. A3-kokoisessa kuva -
taulussa 22 ateria-, välipala- ja makeis-
kuvaa. 

Ruokapelikortit lapsille 12 euroa
• Hiilari-Hessu johdattaa hauskasti hiili-
hydraattien arvioimiseen. 53  korttia ja
peliohje, jossa lisätietoa kuvien aterioista.

Hiilihydraattien arviointi -repäisylehtiö*
• Kuvissa 10 g ja 20 g hiilihydraattia
sisältäviä annoksia.

 Ohje ateriatablettien käyttäjälle 
-repäisylehtiö*
• Tarkoitettu käytäväksi läpi diabeetikon TT
kanssa ateriatablettien käyttöä aloitet-
taessa tai tilanteessa, jossa tarvitaan
tablettien tarkempaa annostelua ateri-
oiden hiilihydraattimäärän mukaan.

Ravintokuitu

UUSI Monta syytä syödä kuitua 
-repäisylehtiö*
• Tietoisku ravintokuidun terveysvaiku-
tuksista. Kuvien avulla voi arvioida, saako
päivittäin tarpeeksi kuitua.

Lautasmalli ja annoskoko 

Diabeetikon ruokavalinnat  
-repäisylehtiöt:
• Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal*
• Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal*
• Monipuolisia ja terveellisiä aterioita
350–400 kcal*
• Monipuolisia ja terveellisiä aterioita
500–600 kcal*

* Tähdellä merkityt repäisylehtiöt sisälTT -
tävät kansilehden, jossa on hyödyllistä 
tietoa ohjaajalle.

Ruuan energiapitoisuus

Valitse pehmeää / vältä kovaa rasvaa  
-repäisylehtiö
• Miten kokoat lämpimän aterian? 
Paljonko rasvaa levität leivälle?  
Mitä muuta laitat leivän päälle?

Sinä valitset -repäisylehtiö
• Pikkusyötävien ja aterioiden energia-
määrien vertailuun. 

Repäisylehtiöiden hinnat:
Koko A4, kaksipuoleisia, tarkoitettu
hoidonohjaukseen
• 50 sivun lehtiö 14 euroa
• 100 sivun lehtiö 19 euroa

Julisteet 

Sinä valitset 2 euroa
• Pikkusyötävien energiamääriä
(42 cm x 60 cm).

Ole hyvä 3 euroa
• Lautasmallin mukainen ateria
(70 cm x 50 cm). 

Sydänmerkki 

Sydänmerkki-esite kuluttajille
maksuton
Maksutta enintään 50 kpl 
(+ lähetyskulut 10 euroa), lisätilaukset
0,25 euroa/kpl (sis. lähetyskulut).
Sydänmerkki-esite ammattilaisille
maksuton
Sydänmerkki-juliste
maksuton (50 cm x 70 cm).
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tapahtuvaan omahoidon opiskeluun on osoittautu-
nut tutkimuksissa tehokkaaksi vaihtoehdoksi.

Kelassa uskotaan, että kun valinnanvara lisään-
tyy, yhä harvempi asiakas haluaa mennä laitokseen. 

Yhtä latua

– Kuntoutuksen tavoitteet on tärkeää kirjata yhdes-
sä asiakkaan kanssa. Se takaa, että kaikki hoitoon 
osallistuvat etenevät ”samaa latua” ja että kuntou-
tuja sitoutuu tavoitteisiin, Huusko sanoo. 

Työkyvyn menetyksen uhan arvioiminen on 
osoittautunut vaikeaksi, ja kuntoutussuunnitel-
missa on isoja puutteita. Kela edellyttää kuntou-
tussuunnitelman tekemistä, mutta lääkärit ovat 
kokeneet niiden laatimisen ongelmalliseksi muun 
muassa ajanpuutteen vuoksi. Vaikeavammaisten 
kuntoutussuunnitelma pitää aina laatia julkisessa 
terveydenhuollossa, sillä sen tekeminen ei voi olla 
liiketoimintaa. 

Nyt Kela on lähtenyt yhteistyössä Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin kanssa kehittämään in-
teraktiivista kuntoutussuunnitelmalomaketta, joka 
voidaan tallentaa potilastietojärjestelmään ja joka 
sisältää myös päätöksenteon tuen. Lomakkeen ke-
hittämisessä on monia hankaluuksia – itse asiassa 
tarvitaan useita erilaisia lomakevaihtoehtoja poti-
laan ongelmien mukaan. Aikanaan kuntoutussuun-
nitelmalomake liitetään osaksi kansallista terveys-
arkistoa. Kun potilas hakee kuntoutukseen, hän 
antaa Kelalle luvan tietojen katsomiseen. 

Lähteitä: 

• Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen 
käytöstä vuosina 2011–2013

• Kelan kuntoutustilasto, Kansaneläkelaitos, Tilastoryhmä,  
Helsinki 2010

Mervi Lyytinen

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

Diabetesliitto

mervi.lyytinen@diabetes.fi 

Työkykyneuvojia ja muita uudistuksia

• Ammatillisten kuntoutusasioiden hoitamista helpottavat työkykyneuvojat, joille kuntoutusasiat Kelan 
toimistoissa keskitetään lähivuosina. Asiakas asioi yhden virkailijan kanssa sen sijaan, että tapaisi 
joka käynnillä uuden ihmisen. Työkykyneuvojat ovat palvelleet sairauspäivärahaa saavia asiakkaita 
Kelan Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Oulun vakuutuspiireissä viime vuoden lokakuusta lähtien. 
Kokeilu on osoittautunut hyväksi, ja se laajenee koko maahan.

• Kela on viime vuosina uudistanut vaikeavammaisten kuntoutuksen hakumenettelyä. Aiemmin kuntoutus-
päätökset tehtiin vuodeksi kerrallaan, ja asiakkaat joutuivat käymään hakemusrumban läpi joka vuosi. 
Nyt Kelassa voidaan tehdä kuntoutuspäätökset yli 7-vuotiaille ja vanhemmille kolmeksi vuodeksi.

• Vammaisetuuksien ja kuntoutuksen kytkeminen toisiinsa on osoittautunut ongelmalliseksi. Kuntoutusta 
on tarjolla vain niille vaikeavammaisille,  jotka saavat korotettua vammaistukea. Se tarkoittaa, että kun-
toutuksessa lähdetään väistämättä liikkeelle liian myöhään. Tähän ovat niin kuntoutuslaitosselvityksen 
tekijät kuin Sata-komiteakin ehdottaneet muutosta. Toistaiseksi kytköstä ei ole poistettu. 

• Osasairauspäivärahauudistus, joka tuli voimaan vuoden 2010 alusta, helpottaa osa-aikatyöhön siirtymis-
tä sairastumisen jälkeen. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa heti sairauspäivärahan omavastuuajan 
eli kymmenen päivän jälkeen. Aiemmin sairauden oli pitänyt kestää vähintään 60 arkipäivää. 

    Osasairauspäivärahan maksaminen edellyttää, että työnantaja ja työntekijä sopivat siirtymisestä osa-
aikatyöhön. Järjestelmä on vapaaehtoinen molemmille osapuolille.
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2013  Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 10,50 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta 
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

 
3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 30 euroa 
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen 
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet
● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai-  

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037  Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
4 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

3011  Ruokapelikortit
12 euroa
● Hiilari-Hessu-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa

lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, hoidosta 
sairauspäivinä, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeineen 
● kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027  Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
8 euroa
● 6–10-vuotiaille lapsille 
● kirja kertoo havainnolli- 
sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille 
● koko A4, 20 sivua

 

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 4 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 50 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Oikeus 
hinnanmuutoksiin pidätetään.

● pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 mm; 
korttien mukana saa peli-
ohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

Useimmat aineistot 
saatavana myös ruotsiksi.
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Saako diabeetikko potea?

Onnistuneen kuntoutuksen tarinaan kuuluu 

sairauden vakavuuden ymmärtäminen, hoito-

tavoitteissa pysyminen ja säännöllinen seuranta. 

Hoitoketjuun saumattomasti istutetun kuntou-

tusjakson jälkeen ulos putkahtaa onnistumisen 

kriteerit täyttävä, omahoitonsa omaksunut 

asiakas. Hän jatkaa (työ)elämäänsä reippaana ja 

sairautensa hyväksyneenä. 

        Useinkaan ei käy näin. Unohtuuko diabetesta 

sairastavan näkökulma kuntoutuksessa ja sopeu-

tumisvalmennuksessa? 

Kuntoutuksen periaatteissa korostetaan asiakas-
lähtöisyyttä. Muun muassa sosiaaliturvan uudis-
tamista pohtineen Sata-komitean kuntoutusrapor-
tissa kuntoutus nähdään ”ensisijaisesti asiakkaan 
prosessina ja järjestelmien sopimuksellisena sitou-
tumisena sen johdonmukaiseen toteuttamiseen”. 
Tärkeinä tavoitteina pidetään kuntoutuksen oikea-
aikaisuutta ja palveluketjun jatkuvuutta yli hallin-

Helena Nuutinen

torajojen. Kuntoutukseen tulisi olla mahdollisuus 
silloin, kun siihen on selvä tarve.

Tavanomaisesta hoidosta kuntoutuksen ajatel-
laan eroavan lähinnä monialaisuutensa ja menetel-
miensä vuoksi. Sopeutumisvalmennuksen käsite on 
rajattu vaikean vammaisuuden tai sairauden aihe-
uttaman elämänmuutoksen tukemiseen. (1)

Mitä asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus ja pal-
veluketjun jatkuvuus yli hallintorajojen tarkoittavat 
diabeetikoiden kuntoutuksessa? Kuka määrittää, 
milloin diabetesta sairastavalla on kuntoutukseen 
selvä tarve? Miten diabeteskuntoutusta voitaisiin 
tarkastella prosessina asiakkaan näkökulmasta ja 
miten eri tahot saataisiin sitoutumaan sen järjes-
telmälliseen toteuttamiseen? Eroaako kuntoutus 
hoidosta muutenkin kuin menetelmiensä puolesta, 
vai onko se sekä käytännössä että käsitteellisesti 
hoidon jatke? 

Kuntoutuksen paikkaa suhteessa perinteiseen 
hoitoon voidaan tarkastella hoidon ja hyvinvoinnin 

Kuva 1. Kuntoutus hoidon ja hyvinvoinnin tukemisen jatkumolla.

KUNTOUTUS

• fyysinen
• psyykkinen
• sosiaalinen
• kulttuurinen...
HYVINVOINTI

Oireiden hoito 
keskiössä

Helena Nuutinen 2010

           

                        Hyvinvoinnin tukeminen

                           Terveyden edistäminen

              Ennaltaehkäisy
     
           Hoito

Erityisalueiden hoitopolut 
ja hoitoketjut

• sektoreittain, ammattialoittain  
erikoistunut ammattiosaaminen

• organisaatio-,    
asiantuntijalähtöisyys

Hyvinvoinnin palveluketjut ja     
-verkostot

• moniammatillisuus
• poikkihallinnollisuus
• yksilölliset valinnanmahdollisuudet  
• asiakkaan osallisuus,     

aktiivinen toimijuus
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Sairaus ei ole vain 

yhteiskunnallisessa 

järjestyksessä esiintyvä 

häiriö, jonka kanssa 

toimitaan tiedon ja 

taidon varassa.

tukemisen jatkumolla. Kuntoutusta voidaan tar-
kastella hyvin erilaisista näkökulmista (kuva 1, 
sivu 29). 

Oireiden hoito keskiössä

Lääketieteen ja hoidon näkökulmasta diabetekses-
sa painottuu sairauden lääketieteellinen ymmärtä-
minen ja oireiden asianmukainen hoito. Siihen tar-
vitaan organisaation selkeää työn- ja vastuunjakoa 
ja asiantuntemuksen optimaalista hyödyntämistä. 
Tällöin hoitoketjut hahmottuvat pääasiassa oireista 
käsin. 

Diabeteksen hoitoon on selkeitä oireperusteisia, 
organisaation työnjakoa ja vastuita selventäviä hoi-
toketjuja (muun muassa verenpaineen hoito). Myös 
moniammatillisuutta hyödynnetään hoitoketjuissa 
oirelähtöisesti. Esimerkiksi psykologin konsultaa-
tiota hyödynnetään tilanteen edettyä vakavammak-
si. Myös muille ammattilaisille ohjataan ongelma-
lähtöisin perustein. 

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoito 
on kuitenkin paitsi oireiden hoitamista, myös oma-
hoidon ohjausta ja sairauksien ennal-
taehkäisyä. Asiantuntemuksen tulisi 
olla moniammatillisesti jaettua. Huo-
mionarvoista on, että diabeteksen hoi-
dossa myös asiakas on hoidon asian-
tuntija. Tässä mielessä diabeteksen 
hoito poikkeaa biolääketieteellisestä, 
ammattilaisen asiantuntemusta ko-
rostavasta hoitokäsityksestä. Kyse on monialaises-
ta kokonaisuudesta, jossa omahoidon osaamisella 
ja diabeetikon omilla voimavaroilla on keskeinen 
merkitys. 

Diabetesta sairastavan rooli määräytyy kuiten-
kin pääasiassa hoidon näkökulmasta. Potilaan roo-
liin kuuluu olla hoidon toteuttaja yhdessä ammat-
tilaisten kanssa. Hoidon tavoite on paraneminen tai 
sairauden pahenemisen ehkäisy, ja kuntoutuksen 
tavoitteena on kuntoutuminen. 

”Onnistuneen” 

kuntoutujan tarina

Kuntoutuksen arviointi saattaa kärjistyä hyvä–

paha-metaforille (terveys = hyvä, sairaus = paha) 
(vrt. Torkkola 2008, 209–210). Kuntoutujienkin 
saatetaan odottaa toimivan tässä kontekstissa. 
”Onnistuneelle kuntoutukselle ja kuntoutujalle” 
kuuluu tarina sairauden vakavuuden ymmärtämi-
sestä, hoitotavoitteissa pysymisestä ja säännöl-
lisestä seurannasta. ”Epäonnistunut” ei onnistu 
noudattamaan järjestystä tai saavuttamaan tavoit-
teita. Näin määritellyt tavoitteet määrittävät myös 
sitä, mitä moniammatillisuudella ymmärretään. 
Eri ammattiryhmille on varattu tarkkaan rajattu 
paikkansa hoidon jatkumolla.

 Sopeutumisvalmennuksen ja kuntoutumisen 
tarkastelu hyvinvoinnin ja yksilön näkökulmasta kai-
paa rinnalleen uutta käsitteistöä. Sinikka Torkkola 
on väitöskirjassaan Sairas juttu. Tutkimus terveys-
journalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta 
(2) nostanut keskusteluun potemuksen käsitteen. 
Potemuksen näkökulmasta hoidon ja kuntoutuksen 
jatkumoa ei hahmoteta samalla tavoin hoidon tai 
organisaation näkökulmasta eikä sitä voida hah-
mottaa hyvä–paha-akselilla, vaan sairaus ja terveys 
rakentuvat ihmisten yksilöllisistä kokemuksista ja 

määrittelyistä. Potilas ei ole passiivi-
nen sairauden kantaja (tai puoliaktii-
vinen hoidon toteuttaja, H.N.) vaan 
aktiivinen sairauden kokija. 

Sairaus ei ole vain yhteiskunnal-
lisessa järjestyksessä esiintyvä häi-
riö, jonka kanssa toimitaan tiedon ja 
taidon varassa, tavoitteena selviämi-

nen tuotannollisista ja toimintakykyvaatimuksista 
terveiden lailla. Sairauteen voi kuulua myös kärsi-
mys ja sairauden ”poteminen”. Torkkolan mukaan 
”potemuksen lähtökohta on yksilön kokemuksissa, 
jotka voivat olla yksilöllisiä tai kollektiivisesti jaet-
tuja. Kuitenkin vaikka se on yksilön kokemus, aika 
ja paikka asettavat ehtoja sille, miten sitä on mah-
dollista kokea”. (2) 

Sopeutuminen jatkuu

läpi elämän

Potemuksen käsite korostaa yksilöistä lähtevää 
sairauden ymmärrystä. Esimerkiksi tyypin 1 diabe-
teksessa ”sopeutuminen” ja merkitysten rakentu-
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Moniammatilliselta 

yhteisöltä edellytetään 

jatkuvaa dialogia ja 

ristiriitojen sietämistä.

minen voivat jatkua läpi elämän. Sen kummemmin 
sairaus kuin sen kokeminenkaan ei ole stabiilia, 
vaan voi muuttua eri elämäntilanteissa. Yksilö myös 
rakentaa identiteettiään ja elää erilaisissa rooleis-
sa, jotka määräytyvät pääasiassa muu-
toin kuin sairauden kautta. 

Kuntoutusta ja sen tarvetta voi-
daankin tarkastella oireiden ja sai-
rauden etenemisen ohella ja niiden 
sijasta esimerkiksi elämänkaarinäkö-
kulmasta. Elämänkaarella on tilanteita, jotka ovat 
erityisen kriittisiä tai hyödyllisiä niin sairauden 
hoidon kannalta kuin myös sairauden yksilöllisten 
merkitysten näkökulmasta. Kun kyseessä on kroo-
ninen ja etenevä sairaus, on tärkeää korostaa sai-
rauden hyvää hoitoa ja lisäoireiden ehkäisyä. Mikäli 
kokemuksellinen puoli jää sivuun, sairaudenhoito 
voi kuitenkin ylikorostua ja hoidosta tulee helposti 
”suoritus”.  

Tyypin 2 diabeteksen asema perinteisessä hoi-
don ”järjestyksessä” on erityisen hatara. Julkisessa 
keskustelussa tyypin 2 diabetesta on hahmotettu 
pitkälti hoidon, lääketieteen ja talouselämän dis-
kurssissa. Se ei kuitenkaan asetu tähän diskurs-
siin. Myös asetelma syyllinen–syytön sairauteensa 
on kuin suoraan tarjottimella. Tämä toistaa hyvä–
paha-metaforia.

Vaikka lääketiede ja yhteiskunta määrittävät 
sairastuneen sairaaksi, diabetesta sairastavan oma 
kokemus ei ole välttämättä sama. Sairastuneiden 
kertomukset sairauden syntyhistoriasta ovat yksi-
löllisiä. Näissä tarinoissa pilkahtavat kommentit 
”itsehän olen tämän aiheuttanut” tuntuvat joskus 
irrallisilta ja ulkoa annetuilta. Voidaan myös pohtia, 
missä määrin nykyinen sairaudentunnon ja syylli-
syyden herättely ja sairaan roolin korostaminen tu-
kevat kuntoutumista. Tyypin 2 diabeteksen kuntou-
tuksessa olisikin erityisen tärkeää ottaa huomioon 
sairauden monenkirjava luonne, sen syntyyn vaikut-
tava taloudellis-kulttuurinen ympäristö ja kuntoutu-
jan sairaudelle antamat merkitykset. 

Potemuksen näkökulmasta kuntoutus ei eroa 
”perinteisestä hoidosta” vain monialaisuutensa ja 
menetelmiensä puolesta. Kuntoutuksen moniam-
matillisuus mahdollistaa parhaimmillaan myös eri-
laisten merkitysten rakentumisen ja huomioimisen. 

Tällöin kuntoutusta ja sen moniammatillisuutta ei 
nähdä vain hoidon jatkeena, vaan sen tarkoitukse-
na on antaa kasvupintaa sairauden monenlaiselle, 
usein ristiriitaiselle, kokemiselle. Moniammatilli-

suuden tarkoituksena onkin mahdol-
listaa sairastumisen ja sairastamisen 
merkitysten tarkastelu eri konteksteis-
sa. 

Sairauden ja sairastumisen hoidol-
liset, lääketieteelliset, taloudelliset, 

psykososiaaliset ja fi losofi set näkökulmat voivat ol-
la ristiriidassa keskenään. Merkityksellistä on, että 
sairaudesta voidaan puhua monella ”kielellä”. Mo-
niammatilliselta yhteisöltä edellytetään jatkuvaa 
dialogia ja ristiriitojen sietämistä. Potemus karistaa 
asiantuntijan roolin. 

Resurssipuhe hallitsee 

keskustelua

Jos kuntoutus painottuu oireiden hoitoon ja se näh-
dään vain lääketieteellisen jatkumon osana, vaara-
na on taloudellisten ja hallinnollisten näkökulmien 
korostuminen. Torkkola kuvaa väitöskirjassaan, mi-
ten sairaalauutisointia leimaa sanomalehdissä re-
surssipuheen hegemonia (ylivalta). Toiseksi käsitel-
lyimpiä aiheita sairaalauutisoinnissa olivat talous ja 
hallinto, vaikka ne eivät ole lääkäreiden ja hoitajien 
perinteistä työsarkaa (2, 146–164). Kuntoutuksen 
rooli on helppo perustella, mikäli se mahtuu lää-
ketiede-teknologia-talous-akselille. Torkkola viittaa 
myös Jersildtin romaaniin jättiläissairaalasta. Sii-
nä tehtaan raaka-ainetta ovat sairaat, jotka tehdas 
tuotantoprosessissaan muuttaa terveiksi tai ainakin 
terveemmiksi. Potilaiden tehtävä on parantua. (2) 

Kuntoutuksen hahmottaminen hoidon jatku-
molle mahdollistaa sen lääketieteellisten vaiku-
tusten arvioinnin. Tämä puolestaan mahdollistaa 
kuntoutuksen kilpailuttamisen ja standardoinnin, 
jolloin sairaus hahmotetaan lääketieteen sekä val-
litsevan sosiaalisen ja taloudellisen järjestyksen 
kontekstista. On tärkeää huomata, että palvelui-
ta standardoitaessa ja kilpailutettaessa sekä eri 
ammattialojen rooleja määritettäessä määritetään 
samalla ne kontekstit ja diskurssit, tila, paikka ja 
ammattilaiset, joissa ja joiden kanssa käsitystä sai-
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raudesta on mahdollista rakentaa ja potemusta on 
mahdollista kokea.  

Potemuksen rooli on ongelmallinen standar-
doinnin ja kilpailutuksen näkökulmasta. Sitä ei 
voida kilpailuttaa, vaan sairauden ”potemisella” on 
oma, itsenäinen merkityksensä. Sitä ei voi tarkas-
tella talouden tai tuotannon käsitteillä – inhimilli-
nen kokemus on sinänsä merkityksellinen.

Sitä ei myöskään voida määrittää hyvä – huono-
akselilla tai mitata terveystuloksina tai rahana. 

Potemus häiritsee sairauden ja terveyden talou-
dellista ja sosiaalista järjestystä ja ammattilaisten 
asiantuntemusta. Se siirretään mieluummin syr-
jään, koska sitä ei voida lääketeteellis-hoidollis-
taloudellisessa kontekstissa hallita.

Potemuksen näkökulmasta kuntoutujan roolis-
sa ei tarvitse toistaa ”hyvän kuntoutujan” tarinaa, 
vaan sairautta on mahdollista ihmetellä ja kyseen-
alaistaa. On mahdollista kirjoittaa myös valtavirras-
ta poikkeavia tarinoita, sellaisiakin, jotka eivät tue 
hoitohenkilökunnan tai kuntoutuslaitoksen onnis-
tumista ja asiantuntemusta. Silti kuntoutusta ei 
tarvitse mieltää epäonnistuneeksi.

Potemuksen näkökulmasta kuntoutus ei ole pel-
kästään elämänhallintaa ja hoidon opettelua, vaan 
myös niiden usein ristiriitaista kokemista. Kuntou-
tuksen tavoitteita ei tulisi alistaa tuotantoelämälle 
tai hallittavuuden harhalle. Tavoitteiksi voidaan 
määritellä selviytymisen tukeminen ja työllisyyden 
edistäminen, mutta yhtä lailla myös sairauden ja 
sen hoidon yksilöllisen ja kollektiivisen merkitysten 
tutkiminen. Sen lisäksi että sairautta opetellaan 
hoitamaan, tulisi olla lupa myös kyseenalaistaa sitä 
ja antaa mahdollisuus ”potea”.

Potilasjärjestöjen rooli

murroksessa

Sairautta jäsennetään kokemuksia jaettaessa. Tämä 
on potilasjärjestötoiminnan pohja. Kuntoutustoimin-
ta on ollut elimellinen osa Diabetesliiton toimintaa, 
mikä on mahdollistanut myös potemuksen, siis dia-
betesta sarastavien äänen, kuulumisen. Itsenäinen 
rooli kuntoutuksen järjestäjänä, etäämmällä perin-
teisen hoidon kontekstista, on antanut moniamma-
tilliselle työryhmälle enemmän jouston varaa. 

Nyt kuntoutustoiminta on kuitenkin järjestetty 
samalle viivalle, samaan kilpailuun ja standardiin 
muiden kuntoutuksen tuottajien kanssa. Torkkolan 
mukaan potilas- ja vammaisjärjestöjen asemoiminen 
avustajiksi ja ajatus siitä, ettei potilasjärjestöillä olisi 
muuta annettavaa, kuin minkä muutkin järjestäjät 
voivat antaa, ”kieltää potemuksen merkityksen ja 
korostaa sairauden ja vammaisuuden sosiaalisen 
järjestyksen ja vammaisuuden puolia” (2, s. 245). 

Hahmoteltavaksi jää Diabetesliiton ja kuntou-
tustoiminnan rooli potemuksen puolustajina. Poti-
lasjärjestön tulisi kuntoutustoiminnassaan pystyä 
antamaan tilaa jäsentää sairautta erilaisissa konteks-
teissa. Tällä tavoin se voisi säilyttää asemansa poti-
laiden äänen esille tuojana julkisessa keskustelussa. 
Tämä on tärkeää muun muassa ”taistelussa” siitä, 
kenen ääni kuuluu tyypin 2 diabeteskeskustelussa. 

Keskustelussa resursseista ja hoidon kustan-
nuksista potilaan kokemukset sivuutetaan. Poti-
lasjärjestön aseman kuntoutuksen suunnittelijana 
ja toteuttajana tulisi olla erilainen kuin peruster-
veydenhuollon ja toimia esimerkkinä sille. Pote-
muksen, yksilöllisten ja kollektiivisesti jaettujen 
sairauden merkitysten tarkastelua tulisikin viedä 
eteenpäin myös muualla terveydenhuollossa ja 
kuntoutuksessa. Moniammatillisuus mahdollistaa 
potemuksen huomioimisen.

Organisaatioiden kyvyssä sitoutua asiakasläh-
töisyyteen ja kuntoutuksessa asiakkaan prosessina 
ei ole niinkään kysymys siitä, miten systemaatti-
sesti hoito- ja palveluketjut pystytään standardoi-
maan. Kyse on myös sitoutumisesta ei-mitattavissa 
oleviin arvoihin ja sairastuneille kokemuksellisesti 
tärkeiden asioiden toteutumiseen. Tulisi enemmän 
pohtia taustalla vaikuttavia ajatuksia ja sitä, millai-
sissa konteksteissa sairautta on mahdollista kokea 
ja keskustella siitä. 

Helena Nuutinen

PsM, YTM, psykologi

Diabetesliitto

helena.nuutinen@diabetes.fi 
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Ryhmäläisten, ohjaajan 

ja kokemusten vuoro-

vaikutusta yksilöohjaus 

ei voi tarjota. 

Matkalla 
– Näkökulmia ryhmäohjaukseen

Ryhmäohjaus ei ole vain säästökeino, vaikka 

usein niin ajatellaan. Alun perin ryhmiä lähdet-

tiin perustamaan Diabeteskeskuksessa, koska 

huomattiin, että ne edistävät diabeteksen oma-

hoidon oppimista ja sopeutumista pitkäaikais-

sairauteen. 

Diabetesliiton kurssitoiminnan ajatuksena oli alus-
sa, vuonna 1980, tukea erityisesti tyypin 1 dia-
betesta sairastavia ihmisiä diabeteksen vaativassa 
omahoidossa ja elämänlaadun säilyttämisessä. 
Jo ensimmäisillä kursseilla osallistujat saivat se-
kä yksilö- että ryhmäohjausta moniammatilliselta 
työryhmältä. Ryhmäohjaus lienee ollut lähinnä                    
luentotyyppistä tiedon jakamista tai hoidon teknis-
tä opastusta, mutta osallistujien toisilleen tarjoama 
vertaistuki on aina mielletty kurssien keskeiseksi 
vahvuudeksi. Alkuaikoina vertaistuki lienee ollut 
lähinnä kurssilaisten keskinäistä vuorovaikutusta 
kurssiohjelman ulkopuolella.

Diabeteskeskuksessa on aktiivisesti etsitty yhä 
tehokkaampia tapoja toteuttaa kursseja ja niiden 
osana ryhmäohjausta. Oma matkani ryhmäohjauk-
sen parissa alkoi varsinaisesti tullessani Diabetes-
keskukseen töihin 1987. Samoihin aikoihin alkoi 
tyypin 2 diabeteksen merkitys korostua, mikä toi 
elintapamuutokset ja erityisesti painonhallinnan 
ryhmäohjauksen keskiöön. 

Diabeteskeskuksen moniam-
matillisessa kurssityöryhmässä 
tunsimme olevamme tärkeällä 
asialla, mutta emme olleet asialla 
yksin. Monella taholla Suomessa 
tunnettiin mielenkiintoa hoidonoh-
jausta ja erityisesti ryhmäohjausta kohtaan. Useat 
meistä, sekä Diabeteskeskuksesta että muualta, 
ovat osallistuneet Euroopan diabetestutkijoiden 

Jukka Marttila

yhdistyksen, (European Association for the Study 
of Diabetes, EASD) sisällä toimivan DESG:n (Dia-
betes Education Study Group) toimintaan. DESG:n 
innoittamana perustettiin kymmenen vuotta sitten 
Suomen DESG ry edistämään diabeteksen hoido-
nohjausta maassamme. Itselleni arvokkaita olivat 
erityisesti muutamat varhaiset työpajat, joissa osal-
listujat paneutuivat ohjaajien ohjaamiseen ryhmis-
sä ja ohjauskoulutuksen suunnitteluun. Oppia tuli 
myös niistä työpajoista, joita toteutimme Suomessa 
DESG:n työpajojen pohjalta. 

Kaksi näkökulmaa

Kokemukseni mukaan ryhmäohjaukseen on innos-
tuttu tai sitä on ainakin pidetty perusteltuna kah-
desta eri näkökulmasta. Nimeän ne tässä proses-
si- ja tehokkuusnäkökulmiksi. Itse olen katsonut 
ryhmäohjausta lähinnä prosessinäkökulmasta. Olen 
pohtinut, mitä sellaista ryhmä, ryhmässä käynnis-
tyvä prosessi, tarjoaa diabetesta sairastavalle, mitä 
hän ei voi yksilöohjauksessa saada.

Ajatukseni on, että ryhmäohjaus on laadullises-
ti erilaista kuin yksilöohjaus, toisin sanoen psyko-
loginen prosessi on erilainen sekä ohjaajalle että 
osallistujalle. Ryhmässä on aina ohjaajan lisäksi 
läsnä henkilöitä, joilla on jotain yhteistä, yleensä 
ainakin oma tai läheisen diabetes. Ryhmä tarjoaa 

mahdollisuuden yhteiseen asiaan 
liittyvien kokemusten, tunteiden, 
ajatusten ja tietojen jakamiseen, 
pohtimiseen ja vertailuun. Ryh-
mä käsittelee myös uutta tietoa 
ja sitoo siihen merkityksiä jäsen-
tensä kokemuksista. Kokemusten, 

ajatusten ja tunteiden liittäminen diabetesta ja 
omahoitoa koskevaan tietorakenteeseen edistää 
asian omaksumista osaksi omaa arkea. Tämä li-
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Teemallisen ryhmän   

ohjaamiseen ei tarvita 

psykoterapeutin taitoja. 

enee voimaantumista parhaimmillaan. Ryhmäläis-
ten, ohjaajan ja kokemusten vuorovaikutusta yk-
silöohjaus ei voi tarjota. 

Kokemus ryhmään kuulumisesta ja siinä toi-
mimisesta on useimmille osallistujille jo sinänsä 
myönteinen. Siitä kertoo usein ryhmän päättyessä 
kuulemani kommentti: ”Onneksi tähän ryhmään 
sattui näin hyviä tyyppejä.” Jo tämä yksi myöntei-
nen diabetekseen liittyvä assosiaatio voi muokata 
diabetekseen asennoitumista hiukan myönteisem-
mäksi ja edistää sen kanssa pärjäämistä.

Mitä prosessi edellyttää

ryhmän ohjaajalta?

Prosessinäkökulman omaksuminen ryhmäohja-
ukseen saattaa nostaa kynnystä ryhmäohjauksen 
aloittamiseen. Sen voidaan ajatella vaativan mo-
nimutkaisten ryhmädynaamisten ilmiöiden tunnis-
tamista ja hallintaa. Oma peruskoulutus ja kyvyt 
voivat tuntua riittämättömiltä tehtävään. Diabetek-
sen omahoidon ryhmäohjauksessa ei kuitenkaan 
ole kysymys ryhmäpsykoterapiasta, ryhmäilmiön 
soveltamisesta psyykkisten ongelmien käsittelyyn 
tai persoonallisuuden kehittämiseen. Ei yksilöoh-
jauksessakaan ole kysymys yksilö-
psykoterapiasta. 

Ohjausryhmät ovat diabeteksen 
omahoitoon ja esimerkiksi elinta-
pamuutosten toteuttamiseen ja 
niiden tukemiseen tähtääviä tee-
mallisia ryhmiä. Niissä prosessi ankkuroituu annet-
tuun teemaan. Teemallisen ryhmän ohjaamiseen ei 
tarvita psykoterapeutin taitoja. 

Aluksi uusi toimintatapa saattoi aiheuttaa ter-
veydenhuollossa toimiville epävarmuutta. Yksilöoh-
jaus oli tuttua ja turvallista, eikä sen vaativuutta ja 
siinä tapahtuvia prosesseja aina tunnistettu. Yksi-
löohjausta pidettiin osana ammattitaitoa.

Ryhmien aloittamiseen tuntui usein liittyvän 
pelko siitä, että esiin nousee teemasta poikkeavia 
tai jopa sen kanssa avoimen ristiriitaisia ajatuksia. 
Pelättiin, että poikkeavat näkemykset suistavat 
prosessin raiteiltaan ja johtavat osallistujat vas-
tustamaan tai jopa torjumaan tarkoitetun viestin. 
Vertaisryhmä voisi näin tukea omahoidon kannal-

ta kielteisiä seikkoja. Pelon takana on mielestäni 
näkemys, jossa ohjaajalla olevan tiedon ajatellaan 
siirtyvän suoraan ohjattaville. Ohjaajan näkemyk-
sistä poikkeavat kannanotot voisivat sotkea tämän 
kuvion. 

Omahoidon tai elintapamuutosten omaksumi-
nen ei kuitenkaan perustu ulkoa tulleen tiedon 
omaksumiseen, vaan omien kokemusten, tunteiden 
ja ajatusrakenteiden työstämiseen ryhmän kanssa 
ohjaajan tukemana. Tulos syntyy prosessissa, kun 
saatua tietoa käsitellään monipuolisesti. Kaiken-
laisten ajatusten esiintuominen on polttoainetta 
ryhmän prosessille. Omahoidon kannalta kieltei-
set ajatukset ja kokemukset eivät synny ryhmässä, 
mutta siellä niille löytyy areena, jossa niitä työs-
tetään. Näin niiden omahoidolle asettamat esteet 
voivat lientyä.

Prosessinäkökulman huomioiminen lisää 
ryhmän kustannuksia, joten se on ristiriidassa 
tehokkuusnäkökulman kanssa. Ryhmän koon ra-
joittamisen lisäksi prosessinäkökulma luo painei-
ta ohjaajille kouluttautumiseen, ryhmän kokonai-
suuden ja yksittäisten tapaamisten suunnitteluun, 
ohjauksen taustafi losofi an, teoreettisten lähtökoh-
tien, sisältöjen ja menetelmien tunnistamiseen ja 

valintaan. Olisi myös hyvä arvioida 
jälkeen päin, miten onnistuneita 
valinnat käytännössä olivat. 

Ryhmäohjaukseen tarvitaan 
paneutumista ja koulutusta, toisin 
sanoen panostusta. Ryhmässä voi 

olla prosessinäkökulmasta edullista käyttää kahta 
ohjaajaa tai yhden vakituisen ohjaajan lisäksi vie-
railevia eri alojen asiantuntijoita.

Prosessinäkökulmasta tarkasteltuna ryhmäoh-
jaus ei voi korvata yksilöohjausta ainakaan täysin. 
Onnistunut prosessi ryhmässä voi johtaa ainakin 
hetkelliseen yksilöohjauksen tarpeen kasvamiseen. 
Ryhmässä osallistujalle voi avautua asioita, jotka 
saavat hänet tarttumaan hoitoonsa aktiivisemmin. 
Hän haluaa ehkä tutustua diabeteksen uusiin hoito-
muotoihin, kokeilla niitä ja päättää omasta hoidos-
taan. Syntynyt innostus lisää ohjauksen tarvetta, 
mutta ennen kaikkea sen tehoa. On hienoa ohjata 
kiinnostunutta ja aktiivista ihmistä.
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Taloudellista vai ei?

Tehokkuusnäkökulmasta tarkasteltuna ryhmäohja-
us näyttäytyy taloudellisena tapana toteuttaa hoi-
donohjausta. Näkemys hoidonohjauksesta tiedon 
siirtämisenä asiantuntijalta sitä tarvitsevalle maal-
likolle korostuu helposti. Asiantuntijan aika tulee 
tehokkaimmin käytetyksi, kun tieto kerrotaan sa-
malla kertaa monelle ihmiselle. Säästöt vaikuttavat 
huomattavilta. 

Tehokkuusnäkökulmaan liittyy muutama riski. 
Se houkuttelee kasvattamaan ryhmän kokoa, on-
han säästö sitä suurempi mitä useammalle ihmi-
selle tieto kerralla tarjotaan. Ryhmäohjauksesta voi 
tulla massaluento tai äärimmäisessä tapauksessa 
asiantuntija esiintyy tietoverkossa, jolloin vastaan-
ottajien määrä voi olla rajaton.

Ryhmän koon kasvattaminen säästöjä tavoitel-
len on ristiriidassa prosessinäkökulman kanssa: 
isossa ryhmässä vuorovaikutus kärsii. Ensin jää 
pois osallistujien keskinäinen kommunikointi, ja 
lopulta myös asiantuntijan ja yksittäisten osallistu-
jien kommunikointi voi jäädä vähäiseksi. 

Kokemukseni mukaan alle neljän hengen ryhmä 
on prosessin kannalta liian pieni. Näkemysten kirjo 
jää silloin pieneksi. Kahdeksan osallistujan määrän 
ylittyessä ryhmän kommunikaatio tuppaa hajoa-
maan – yhä harvemmat puhuvat yhä enemmän ja 
yhä useammat yhä vähemmän. Tällöin muodostuu 
helposti toisistaan irrallisia keskusteluja ja proses-
seja. Mielestäni sopiva ryhmän koko prosessinäkö-
kulmasta on neljästä kahdeksaan osallistujaa.

Ryhmäohjaukseen tarvitaan

organisaation tuki

Prosessi- ja tehokkuusnäkökulma eroavat toisistaan 
ja ovat ainakin osin selvästi ristiriitaisia. Kumpaakaan 
tuskin voi pitää vääränä. Prosessiin liittyvien mahdol-
lisuuksien hyödyntäminen ja toisaalta tehokkuus ovat 
tavoittelemisen arvoisia asioita, ja niiden voi ajatella 
tukevan toisiaan. Prosessin hyödyntäminen on ryh-
mäohjauksessa olennaista. Se on resurssien järkevää 
ja vaikuttavaa käyttöä. Pienryhmiin ei valitettavasti 
voida osoittaa niin paljon voimavaroja, että niitä voi-
taisiin tarjota kasvavalle diabeetikoiden joukolle.

Toisistaan eroavat näkökulmat eivät välttämättä 

ole olleet esteenä tai hidasteena ryhmäohjauksen 
käyttöönotolle. Molemmista vinkkeleistä ryhmäoh-
jaus näyttää järkevältä ja suositeltavalta, vaikkakin 
hyvin erilaiselta, toiminnalta. Oman kokemukseni 
mukaan ryhmäohjauksen yleistymistä on hidastunut 
eniten sen vieraus terveydenhuollon kulttuurissa ja 
siihen liittyen vähäinen arvostus. Ryhmäohjaus on 
toisaalta saanut innostuneen kannattajajoukon. 
Koulutuksiin on tullut innostuneita ja omistautu-
neita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat 
pitäneet ryhmäohjausta uutena mielekkäänä toi-
mintatapana.

 Usein innostuksen vallassa suunniteltu ryhmä-
toiminta on jäänyt yhteen tai muutamaan kertaan. 
Innostuksen varassa ei ole jaksettu jatkaa, kun uusi 
ohjausmuoto on täytynyt toteuttaa työajan ulkopuo-
lella, mahdollisesti ainakin osin omalla ajalla. Työn-
antaja tai työtoveritkaan eivät ole aina osoittaneet 
sitä arvostavansa. 

Osallistujien myönteinen palaute ei ole riittä-
nyt jatkamisen kannustimeksi. Kokeiluksi jääneet 
ponnistukset eivät ole kerryttäneet ohjaajille tai or-
ganisaatiolle kokemusta. Ryhmäohjaukseen ei ole 
muodostunut perinnettä eikä se ole kasvanut osaksi 
työpaikan ohjauskulttuuria. Innostuneina aloitetut 
kokeilut ovat olleet arvokkaita sinänsä, mutta ne 
ovat myös aiheuttaneet turhautumista. 

Tehokkaasti toteutettu ryhmäohjaus on arvos-
tettu osa organisaation kulttuuria ja rakennetta, ja 
sille on osoitettu prosessin hyödyntämisen mahdol-
listavat resurssit.

Hoidonohjauskulttuuri

murroksessa

Erityisesti tyypin 2 diabeteksen yleistyminen ja sen 
ehkäisyn tarpeen tiedostaminen, Diabeteksen eh-
käisyn ja hoidon kehittämisohjelma DEHKO, Tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa toteuttanut D2D-
hanke ja Valtimoterveyttä kaikille -projekti ovat en-
tisestään korostaneet ryhmäohjauksen merkitystä 
ja tarpeellisuutta. Kauan ryhmäohjauksen parissa 
työskennelleenä voi todeta, että vähitellen välttä-
mättömyydestä on tullut hyve. 

Ryhmäohjauksen arvostus on mielestäni selvästi 
lisääntynyt, ryhmänohjaajia on koulutettu runsaasti 
ja uudet koulutukset täyttyvät edelleen. Ryhmäoh-
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Ryhmäohjaus ei ole enää 

asiaan hurahtaneiden 

pioneerien varassa, 

vaan siitä on tullut osa 

terveydenhuollon

 kulttuuria ja arkinen 

työväline.

jaus ei ole enää asiaan hurahtaneiden pioneerien 
varassa, vaan siitä on tullut osa terveydenhuollon 
kulttuuria ja arkinen työväline. Samalla on tietysti 
menetetty osa aikaisemmasta in-
nostuksesta ja mukaan heittäyty-
misestä. Toiminnan vakiintumisel-
la on hintansa.

Ryhmiä perustetaan ja ne ko-
koontuvat säännöllisesti. Niitä 
pidetään lähes itsestään selvänä 
osana ohjausta ja normaalia työtä. 
Enää ei välttämättä mietitä, kenel-
le ryhmäohjaus sopii ja kuka sitä 
on halukas toteuttamaan. Uudet tyypin 2 diabe-
testa sairastavat henkilöt saatetaan ohjata ryhmään 
yhtä luontevasti kuin aiemmin yksilöohjaukseen.

Vakiintumisen myötä luovuus ei ole hävinnyt. 
On jatkuvaa ryhmätoimintaa, jossa ryhmät kokoon-
tuvat vakituisesti ja joihin voi tulla mukaan millä 
kokouskerralla tahansa. Hyvää on, että tulijan ei 
tarvitse jäädä odottamaan uuden ryhmän alkamis-
ta. Muutenkin ryhmien toteutukseen on löytynyt 
tuoretta kokoontumisten rytmitystä tai jaksotta-
mista. Myös erilaisia ryhmäohjausmuotoja, kuten 
luentoja, keskusteluita, toiminnallisia menetelmiä 
ja konkreettisia kokeiluita, sovelletaan saman ryh-
män tapaamisissa. 

Ohjauksessa hyödynnetään aikaisempaa enem-
män ja mutkattomammin terveydenhuollon ulko-
puolisia tahoja vaikkapa liikuntapainotteisten ryh-
mien toteuttajina tai asiantuntijoina yksittäisissä 
ryhmätapaamisissa. Ryhmiin saatetaan liittää myös 
vertaisohjaajien, siis osallistujien kanssa samassa 
tilanteessa olevien, osuutta. Diabetesliitto on osal-
taan pyrkinyt aktivoimaan diabetesta sairastavia 
perustamaan OMA- ja ITE-ryhmiä.

Uudet ryhmäohjausmuodot ovat prosessinäkö-
kulmasta mielenkiintoisia. Ryhmässä, jossa osallis-
tujat vaihtuvat, prosessi on erilainen kuin perintei-
sessä pysyvässä ryhmässä, ja myös vertaisohjaajat 
tuovat prosessiin uusia elementtejä. Erilaisuus ei 
ole synonyymi huonoudelle tai puutteellisuudelle, 
vaan näihin prosessin uusiin tekijöihin on syytä pe-
rehtyä. Niistä kannattaa etsiä prosessia vahvistavat 
puolet.

Jotkut ryhmäohjauksen uudet muodot on ra-
kennettu ainakin osin tehokkuusnäkökulmasta. Ne 

ovat silti edistäneet ryhmäohjauksen omaksumis-
ta ja sovittaneet sitä terveydenhuollon raameihin 
ja rakenteisiin. Myönteisesti ajatellen nyt ollaan 

hakemassa tehokkuutta prosessia 
uhraamatta.

Mihin ryhmäohjaus

on menossa?

Ensimmäiseksi pulpahtaa mielee-
ni, että ryhmäohjaus on menossa 
kännykkään, nettiin ja sosiaaliseen 
mediaan. Verkko tarjoaa toisaalta 

mahdollisuuden hyvin laajojen ja toisaalta tarkasti 
rajattujen ryhmien keskinäiseen kommunikaati-
oon. Kontaktit eivät ole suoria ja henkilökohtaisia, 
vaan osallistujat ovat yhteydessä toisiinsa jonkin 
teknisen laitteen välityksellä, vaikka mahdollisesti 
reaaliaikaisesti. Uusin välinein tapahtuvaa vuoro-
vaikutusta voidaan yhdistää joustavasti ja monipuo-
lisesti perinteiseen yksilö- tai ryhmäohjaukseen tai 
esimerkiksi verkossa tarjolla oleviin erilaisiin oppi-
mismateriaaleihin.

Teknisen välineen kautta kokonaan tai osin toi-
miva ryhmä on prosessiltaan hyvin omaleimainen 
verrattuna henkilökohtaiseen läsnäoloon perustu-
viin ryhmiin. Prosessi on uusi ja erilainen, mutta ei 
lähtökohtaisesti laadultaan parempi tai huonompi. 
Ihmiset ovat yhä tottuneempia pitämään yhteyttä 
uusien välineiden avulla, ja kommunikointi niissä 
on täysin arkipäiväistä ja luonnollista yhä kasvaval-
le osalle väestöstä. 

Tehokkuusnäkökulmasta katsottuna ohjauksen 
täytyy olla siellä, missä ihmisetkin ovat. Uusin vä-
linein saadaan ehkä ohjaukseen piiriin muuten sen 
ulkopuolelle jääviä ihmisiä. Uudet välineet voivat 
parantaa ohjauksen ja koko diabeteksen hoidon 
logistiikkaa.  Prosessi on kuitenkin uusi ja vaatii 
paneutumista ja panostusta.

Raikkaita tuulia

Mielestäni ryhmäohjaus on menossa hyvään suun-
taan. Olen näkevinäni merkkejä toiminnan vakiin-
tumisesta, myönteisestä arkipäiväistymisestä ja 
myös arvostuksen noususta. Uusia, raikkaita tuu-
lia tuntuu olevan viriämässä. Ryhmäohjaus on siis 
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teisiä kuin kielteisiä tuloksia ja jonka toteuttaminen 
arkipäivässä on mahdollista. Uuden omaksuminen 
vaatii asian tiedostamista, harjoittelua ja tottumuk-
sen ylläpitoa.

Jukka Marttila

PsL, erikoispsykologi

Diabetesliitto

jukka.marttila@diabetes.fi 

Tukitoimet tepsivät laihduttamisessa
Diabeteksen ehkäisyhankkeessa (D2D) kehitettiin ja kokeiltiin menetelmiä, joiden avulla painon-
pudotus onnistuu. Näistä menetelmistä ja niillä saavutetuista tuloksista kerrotaan viidellä paikka-
kunnalla järjestettävässä luentosarjassa. D2D oli osa kansallista diabetesohjelmaa Dehkoa.

16.10. klo 10.00–11.30
Varkaus, kylpylähotelli Kuntoranta, Kuntorannantie 14
Kemi, Cumulus Kemi, Hahtisaarenkatu 3

23.10. klo 10.00–11.30
Rauma, Rauma-sali, Satamakatu 26
Seinäjoki, Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, 60100 Seinäjoki

30.10. klo 10.00–11.30
Kotka, Sokos hotelli Seurahuone, Keskuskatu 21

Luennot ovat ilmaisia, ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustele-
maan!

edelleen liikkeessä, matkalla jonnekin. Matkan 
päämäärä lienee diabetesta sairastavien omahoitoa 
tukevan vertaistuen mahdollistaminen mielekkäillä 
ja toimivilla menetelmillä. 

Ryhmäohjauksen omaksuminen perustunee sa-
moihin asioihin kuin käyttäytymisen muuttuminen 
muutenkin: tarjolla täytyy olla jotain selkeää, hah-
motettavissa olevaa, joka tuottaa enemmän myön-

Terveydenhuollon laitteista uusi laki
Terveydenhuollon laitteiden markkinat ovat selvässä kasvussa, mikä saattaa houkutella alalle uusia 
elinkeinoharjoittajia. Heinäkuun alusta voimaan tulleella uudella lailla halutaan varmistaa, että 
terveydenhuollon laitteet ovat turvallisia niin käyttäjille kuin potilaillekin.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden on täytettävä niitä koskevat olennaiset vaatimukset 
ennen kuin niitä markkinoidaan ja otetaan käyttöön. Myös valmistuksen jälkeiseen aikaan kohdistuu 
vaatimuksia. Lakiin on kirjoitettu myös, mitä terveydenhuollon toimintayksiköiden oma laitevalmis-
tus edellyttää. 

Lain yhtenä tavoitteena on helpottaa elinkeinoelämän asemaa terveydenhuollon laitteiden mark-
kinoilla. Valmistajien vastuu on laaja, mutta jakelijoilla ja ammattimaisilla käyttäjillä on velvollisuus 
noudattaa valmistajan ohjeita ja ilmoittaa valmistajalle laitteeseen liittyvistä turvallisuusriskeistä. 
Lain mukaan ammattimaisen käyttäjän vastuu on kaikilla niillä terveydenhuollon laitteiden käyt-
täjillä, joiden pääasiallinen työtehtävä liittyy hoitotoimintaan. Hoidossa voi olla kyse virallisesta 
terveydenhuollosta, vaihtoehtohoidoista tai opetustoiminnasta.

Lain mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden markkinoita ja ylläpitää vaaratilannerekisteriä. Valvontaan kuuluu myös laitteiden 
tarkastamista, tutkimista ja testaamista. Valvontaviranomainen voi käyttää hallinnollisia pakkokeino-
ja puutteiden korjaamiseksi ja torjumiseksi.
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Pitkäaikaissairaiden terveyshyötymalli
Osa perusterveydenhuollon pelastamisohjelmaa

Sosiaali- ja terveysministeriö tuo Suomeen riva-

kassa tahdissa uudenlaista toimintatapaa pitkä-

aikaissairaiden hoitoon. 

      Malli on osa Toimiva terveyskeskus -ohjelmaa, 

jota hankkeen vetäjä Taina Mäntyranta kutsuu 

terveyskeskusten pelastamisohjelmaksi. Hän 

sanoo, ettei vaihtoehtoja ole. Pitkäaikais- ja 

monisairaiden määrän lisääntyminen pakottaa 

muuttamaan totuttuja työtapoja. 

– Muutos on tarpeen, sillä kroonisten sairauksien 
hoito on maassamme huonolla tolalla kansainvä-
listen vertailujen valossa. Esimerkiksi verenpai-
nepotilaista joka neljäs jää meillä käytännössä 
vaille hoitoa, sosiaali- ja terveysministeriön neu-

votteleva virkamies, lääketieteen lisensiaatti Taina 
Mäntyranta sanoo. Hänen harteillaan on pitkäai-
kaissairaiden hoidon uudistaminen ja uuden toi-
mintatavan vieminen kaikkiin maamme terveys-
keskuksiin. 

Sydän- ja verisuonitauteja sairastavien, diabee-
tikoiden ja depressiopotilaiden määrä kasvaa koko 
ajan. Kaikkein nopeimmin kasvaa monisairaiden 
ryhmä. 

Uudistusta tarvitaan, sillä terveydenhuolto-
järjestelmä on viritetty hoitamaan yhtä sairautta 
kerrallaan. Omalääkärijärjestelmä ei ole ratkaissut 
pitkäaikaissairaiden hoidon ongelmia, ja nyt ollaan 
selkä seinää vasten: kiinnostavaa tai ei, jotain on 
tehtävä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön 
neuvotteleva virkamies Taina  
Mäntyranta on pitkäaikais- 
sairaiden asialla. Hän vieraili 
Diabeteskeskuksessa toukokuussa.
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Mervi Lyytinen
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– Kaikkien pitkäaikaissairauksien hoidossa on 
paljon samaa. Tavoitteena on systematisoida ja yh-
denmukaistaa hoitoa. Myös korkean riskin potilaat 
kuuluvat kohderyhmään.

Suomen terveydenhuoltoa on kuvattu järjestel-
mäkeskeiseksi ja akuuttitoimintaan keskittyneeksi. 
Kroonisia sairauksia ei ehditä vastaanotolla käsitel-
lä, kun aika menee akuuttien ongelmien ratkaise-
miseen. Lääkärivaje ja lääkäreiden suuri vaihtuvuus 
vaikeuttavat pitkäaikaissairaiden hoitoa terveyskes-
kuksissa. On arpapeliä, taitaako kohdalle osunut 
lääkäri esimerkiksi diabeteksen vaativan hoidon.

Diabeteksen hoito

esimerkkinä

Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terveys-
keskus -ohjelmassa pitkäaikaissairauksien ehkäi-
syyn ja hoitoon tarjotaan mallia, joka on monessa 
maassa testattu ja hyväksi havaittu. Sen tarkoitus 
on saada terveyskeskukset tuottamaan terveyttä 
entistä tehokkaammin. Mäntyranta korostaa, että 
tarkoituksena ei ole säästää, vaan tuottaa ensisijai-
sesti ”terveyshyötyä”. Chronic care model on tästä 
syystä nimetty suomeksi pitkäaikaissairauksien ter-
veyshyötymalliksi.

Diabetes ja astma on nostettu maailmalla esi-
merkkisairauksiksi, kun toimintatapaa on kokeiltu 
tai kun on haluttu näyttää, mitä malli tarkoittaa 
käytännössä. Näiden sairauksien hoidossa omahoi-
dolla on entuudestaan olennainen rooli. Potilaan 
keskiöön nostavaa toimintatapaa viedään nyt koko 
terveydenhuoltoon ja kaikkien pitkäaikaissairauk-
sien hoitoon.

Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on 
auttaa potilasta hankkimaan sairauden hoidossa 
tarvittavat tiedot ja taidot. Hänen roolinsa on muut-
tunut asiantuntija-auktoriteetista potilaan yhteis-
työkumppaniksi. Hän on valmentaja, jonka kanssa 
potilas neuvottelee hoitovaihtoehdoista. Niistä po-
tilas valitsee niistä itselleen sopivimman. 

Perustuote kaipaa

päivitystä

– Terveydenhuollon perustuote on 15–20 minuuttia 
kestävä oleskelu samassa tilassa lääkärin kanssa. 
Hämmästyttävää kyllä, tämän tuotteen vaikutuk-
sista potilaan terveyteen on hyvin vähän tutkimus-
näyttöä. Perustuote kaipaa päivittämistä. Tarvitaan 
myös uusia tuotteita eri potilasryhmille, kuten mo-
nisairaille, Mäntyranta sanoo.

Ratkaisuksi tarjotaan muun muassa hoitaja-
lääkärityöparimallia, ryhmävastaanottoja ja muuta 
ryhmätoimintaa tilanteissa, joissa ryhmän tuesta 
odotetaan olevan osallistujille hyötyä. Ryhmätoi-
minnan ei aina tarvitse välttämättä olla tautikoh-
taista, koska pitkäaikaissairailla on monia yhteisiä 
ongelmia.

Terveydenhuoltoon aiotaan kouluttaa asiakas-
vastaavia (care managers), jotka tukevat ja val-
mentavat potilaita omahoidon toteuttamisessa ja 
pitävät yllä yhteyksiä hoitoon osallistuvien kesken.

– Tarkoitus on, että potilasta ei jätetä yksin, 
vaan hänelle on tarjolla tukea.

Neljänkymmenenviiden opintopisteen jatko-
opinnot suorittaneet hoitajat saivat heinäkuun 
alusta rajoitetun reseptinkirjoitusoikeuden, mikä 
osaltaan muuttaa ratkaisevasti terveydenhuollon 
toimintakulttuuria. 

Asiakasvastaavaopinnot ovat yhtä laajat (45 
op). Opinnoissa on yhteisiä osia, joten molemmat 
yhdessä edellyttävä kuudenkymmenen opintopis-
teen opintoja. Vaikka hoitajille siirtyykin päätäntä-
valtaa, lääkärit vastaavat edelleen hoidosta.

Hoitosuunnitelma

pakolliseksi

Uusi terveydenhuoltolaki suo potilaille vuoteen 
2014 mennessä aiempaa enemmän vapautta niin 
hoitopaikan kuin lääkärinkin valintaan. Laki sallii 
väliaikaisen hoidon toisella paikkakunnalla, esi-
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merkiksi siellä, missä vapaa-aikaa vietetään. Hoi-
tovastuu säilyy kotikunnassa. Hoitopaikan vaihtu-
essa hoitosuunnitelman merkitys korostuu, ja laki 
edellyttääkin, että se tehdään kaikille pitkäaikais-
sairaille. 

Hoitosuunnitelma on myös Taina Mäntyrannan 
ajaman uudistuksen ytimessä. 

Pitkäaikaisesti sairas potilas laatii hoitosuunni-
telman yhteistyössä hoitotiiminsä kanssa ja päättää 
itse hoitotavoitteistaan ja hoidostaan. Hoitosuun-
nitelmalle laaditaan yhteinen sähköinen formaatti. 
Siihen kirjataan seurantatiedot ja -tiheys, labora-
toriotutkimusten ajankohdat ja tulokset sekä oma-
seurannan tulokset.

Tarkoitus on, että ohjelmaan rakennetaan hä-
lytystoimintoja, jotka muistuttavat tarvittavista toi-
mista. 

Sähköisten järjestelmien yhtenäistämistä ja 
käyttöönottoa ei kuitenkaan jäädä odottelemaan, 
vaan pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallia vie-
dään täydellä voimalla eteenpäin. 

– Tavoitteena on ennen kaikkea muuttaa asen-
teita ja työtapoja, ja sähköinen järjestelmä on vain 
apuväline, Mäntyranta muistuttaa. Asiakasvastaa-
vakoulutusten alkamista ei myöskään aiota odottaa.

Ripeitä otteita tarvitaan, sillä ohjelma on tar-
koitus polkaista liikkeelle vuoden kuluessa. Yhtenä 
onnistumisen takeena on ammattiliittojen muka-
naolo ohjelman suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena 
on, että vuonna 2011  toimintamallin piirissä on 
2,5 miljoonaa ihmistä. Kunnat sitoutetaan mukaan 
kirjaamalla malli kuntien strategiaohjelmiin, eikä 
kansanterveysjärjestöjäkään ole unohdettu. Män-
tyranta kartoittaa parhaillaan järjestöjen kanssa 
tehtävän yhteistyön muotoja. 

Esimerkiksi Diabetesliitossa on paljon pit-
käaikaissairauksiin, omahoidon valmennukseen 
(hoidonohjaukseen) ja terveydenhuollon ammat-
tihenkilöstön koulutukseen liittyvää tieto-taitoa. 
Diabetesliitto on ollut Diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon kehittämisohjelman Dehkon aikana aktiivi-

sesti edistämässä hoidon laadun arviointia ja siinä 
käytettäviä välineitä. Kansanterveysjärjestöt teke-
vät nykyisin yhteistyötä tärkeissä hankkeissa, mikä 
lisää niiden painoarvoa. 

Malli ei ole

kustannusleikkuri

Uuden toimintamallin eduista on maailmalta paljon 
tieteellistä näyttöä. Terveydenhuollon prosesseja 
on saatu sujuvammiksi, kohderyhmien terveys on 
kohentunut ja pitkän ajan kuluessa kustannukset 
ovat vähentyneet. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
erikoissairaanhoidon käynnit vähenivät toiminta-
mallin vakiinnuttua. Myös Tanskassa pitkäaikais-
sairaiden hoitoon kehitetystä, omahoitoa ja oma-
hoidon tukemista korostavasta toimintamallista on 
saatu hyviä kokemuksia.

Automaattisesta kustannusten leikkurista ei 
kuitenkaan ole kyse. Alkuvaiheessa mallin käyt-
töönotto vaatii sijoittamista muun muassa henki-
lökunnan koulutukseen. Potilaiden aktivoituminen 
omahoitoon ja lisääntynyt tuen tarve saattavat ne-
kin nostaa alkuvaiheessa kustannuksia.

Eri puolilla maata on käynnissä runsaasti hank-
keita, joissa uutta toimintamallia viedään käytän-
töön: Kanerva-KASTE, POTKU, KYTKE, RAMPE ja 
Hyvä vastaanotto ovat joitakin Mäntyrannan luette-
lemia esimerkkejä.

Pelastusrengas on heitetty, ja monessa kunnas-
sa siihen on jo ymmärretty tarttua.

Mervi Lyytinen

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

Diabetesliitto

mervi.lyytinen@diabetes.fi 
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Hoitopaikan tärkeänä 

tehtävänä onkin 

antaa informaatiota ja 

ohjata diabeetikoita 

hakeutumaan 

kuntoutukseen.

Miksi diabeetikko tarvitsee 
kuntoutusta?

Voiko diabeteksesta parantua? Tämä kysymys 

esitetään lähes jokaisella kuntoutuskurssilla. 

Siihen kiteytyy diabeetikon kuntoutuksen tarve. 

Koska diabeteksesta ei voi parantua, siihen pitää 

sopeutua. Koska diabetes on etenevä sairaus, 

siihen pitää sopeutua yhä uudelleen. Sairauden 

edetessä pitää pysähtyä arvioimaan tilannetta, 

opetella uusia hoitomuotoja ja päivittää tietoja. 

Jos lisäsairauksia ilmenee, alkaa sopeutuminen 

uuteen sairauteen.

Diabeteksen hoito on monimutkaista ja vaatii mo-
nien asioiden hallintaa ja hoidon kokonaisuuden 
ymmärtämistä. Tietoa diabeteksesta on tarjolla, 
mutta usein tieto jää irralliseksi ja kokonaisuus 
käsittämättä. Kuntoutuksessa on aikaa istua näi-
den asioiden äärelle rakentamaan kokonaiskuvaa 
sairaudesta ja omasta tilanteesta. Kuntoutus on 
tilaisuus pohtia, mitä hyvä hoito tarkoittaa omassa 
elämässä ja miten sitä voisi räätälöidä itselle sopi-
vaksi. Tässä räätälintyössä on diabeetikon apuna 
koko joukko eri alojen asiantun-
tijoita sekä ennen kaikkea toisia 
diabeetikoita, vertaisia. Oman ti-
lanteen peilaamisessa toisten ko-
kemukset ja käytännön vinkit ovat 
kullanarvoisia apuvälineitä.

Diabetes on sairaus, joka he-
rättää paljon tunteita, syyllisyyt-
tä ja pelkoja. Siihen liittyy myös 
myyttejä, ennakkoluuloja ja asenteita, joiden tar-
kastelu ja purkaminen voivat olla avaimia ahdis-
tuksen helpottumiseen ja elämänilon löytymiseen. 
Asioiden työstäminen ryhmässä ja ryhmältä saatu 
vertaistuki ovat kuntoutuksen keskeisiä element-
tejä.

Kati Hannukainen

Diabeteshoitajat

Mitä kuntoutuksessa tapahtuu?

Laajasti ajateltuna kuntoutuksella tarkoitetaan 
kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tuetaan diabeeti-
kon selviytymistä sairautensa kanssa. Hoitopaikas-
sa tapahtuva jatkuva ohjaus on keskeisin elementti 
diabeetikon kuntoutuksessa. Diabeetikko tarvitsee 
tukea omahoidolleen läpi elämänsä. Kuntoutus-
kurssi on väliintulo, jonka tarkoituksena on tukea 
tätä hoitopaikan antamaa ohjausta ja kuntoutusta. 
Yhteistyössä hoitopaikan kanssa toteutettu kurssi 
tuottaa yleensä parhaimmat hedelmät. 

Kuntoutuskurssi alkaa päätöksestä hakeutua 
kurssille. Monet hakeutuvat kurssille omasta aloit-
teestaan, mikä on ihanteellinen tilanne kuntou-
tuksen tavoitteiden toteutumista ja kuntoutukseen 
sitoutumista ajatellen. Kaikki eivät kuitenkaan 
tiedä kuntoutuksen mahdollisuudesta tai heillä ei 
ole voimavaroja näin suureen aloitteellisuuteen. 
Hoitopaikan tärkeänä tehtävänä onkin antaa in-
formaatiota ja ohjata diabeetikoita hakeutumaan 
kuntoutukseen. Hoitopaikan kannustamana hie-

man vastahakoisestikin kurssille läh-
tenyt yleensä motivoituu kurssin ai-
kana. Kurssin päättyessä hän saattaa 
olla syvästi kiitollinen hoitajalleen tai 
lääkärilleen, joka jaksoi kannustaa ha-
keutumaan kuntoutukseen. 

Jokainen diabeetikko tarvitsee 
kuntoutusta. Kuntoutuskurssille ha-
keutuu vain hyvin pieni osa diabeeti-

koista. Kannattaa muistaa, että kuntoutuksesta on 
hyötyä erityisesti silloin, kun asiat ovat vielä hyvin 
ja hoito hallinnassa. Kuntoutus voi antaa eväitä, 
kannustusta ja voimia jatkaa hyvää hoitoa. Usein 
kurssille haetaan ongelmatilanteessa, ja esimer-
kiksi Kansaneläkelaitoksen tukemana kuntoutuk-
seen pääsee vasta, kun ongelmia on jo ilmennyt. 
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Uuden hoitomuodon 

omaksuminen, esimer-

kiksi insuliinihoidon 

aloittaminen, on 

helpompaa toisten 

kannustavan esimerkin 

avulla. 
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Pienelle diabeetikolle 
voi olla tärkeä kokemus, 

että muutkin joutuvat 
mittaamaan verensokeriaan.

Vaikeudet hoitotasapainon ylläpitämisessä, diabe-
tekseen liittyvät pelot ja ahdistus, hoitoväsymys ja 
motivaation katoaminen sekä alkavat lisäsairaudet 
ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa 
hakeudutaan kuntoutukseen.

Odotusaika kurssille on osa kun-
toutusprosessia ja hedelmällistä 
aikaa asioiden työstämiselle. Käy-
täntö on yllättäen osoittanut, että 
muutoksia on alkanut tapahtua jo 
ennen kurssia. Omaan terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvät ajatukset ovat 
nousseet pintaan, ja niitä on alettu 
työstää. 

Kurssin aikana ryhmätoiminta on keskeinen 
työmuoto. Hyvän ryhmähengen ja hyväksyvän il-
mapiirin luominen on olennainen osa kuntoutusta. 
Kun ryhmässä vallitsee avoimuus ja luottamus, on 
helppo olla oma itsensä ja ottaa itselle tärkeitä asi-
oita esille. Näin kuntoutuksessa ovat läsnä sekä 
ryhmän voima että yksilöllisyys. 

Ryhmässä keskustellaan hoitoon liittyvistä asi-
oista ja tarjoillaan erilaisia vaihtoehtoja, joista jo-
kainen voi valita omaan elämäänsä sopivia hyvän 

hoidon rakennusaineita. Ryhmässä 
kuulee toisten kokemuksia, ja oma 
näkökulma laajenee. Asiat asettuvat 
oikeisiin mittasuhteisiin, ja moni 
vaikealta tuntunut asia saattaakin 
osoittautua yllättävän helpoksi. 
Uuden hoitomuodon omaksuminen, 
esimerkiksi insuliinihoidon aloitta-
minen, on helpompaa toisten kan-
nustavan esimerkin avulla. 

Monelle diabeteksen hyväksyminen on kipeä asia, 
ja siksi usein este hyvän hoidon toteuttamiselle. Moni 
”sairastuu” diabetekseen vasta kurssin aikana. Sai-
rastumisen kokemus on kuitenkin avain muutokseen, 
koska vasta sen jälkeen on mahdollista ottaa vastaan 
tietoa, ja asioiden työstäminen voi alkaa.

Kuntoutuksen aikana kuntoutuja asettaa ta-
voitteita ja tekee suunnitelmia. Tavoitteet pyritään 
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rakentamaan realistisiksi ja mahdollisimman konk-
reettiseen muotoon. Ne kirjataan kuntoutusselos-
teeseen, joka lähetetään kurssin jälkeen kuntoutu-
jalle itselleen ja hoitopaikkaan. Tavoitteena on, että 
kuntoutus jatkuu omassa hoitopaikassa. Kurssilla 
hyvin alkuun lähtenyt muutos voi jatkua ja jalostua 
hoitopaikan tuen turvin. 

Taulukko 1. Diabetesliiton järjestämä diabeetikoiden kuntoutus ja sopeutumisvalmennus vuonna 2010.

Kurssityyppi Rahoitus Hakeutuminen Kelan etuudet

Perhekurssi 6 vrk Hoitopaikat Diabetesliiton lomake Kuntoutusraha vanhemmille  
  + lääkärin lähete + matkakorvaus

Perhekurssi 6 vrk Kela Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha vanhemmille 
(Kela)  + lääkärin lähete  + matkakorvaus

Nuoret 12–15 v. Hoitopaikat Diabetesliiton lomake Matkakorvaus
6 vrk  + lääkärin lähete

Nuoret 16–20 v. Hoitopaikat Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha 
6 vrk Kela + lääkärin lähete  + matkakorvaus

Insuliinihoidon käytännön Kela Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha 
soveltamiskurssi 5 vrk  + B-lääkärintodistus + matkakorvaus

Diabeteskurssi tyypin 1 Kela Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha  
diabeetikoille 5+5 vrk  + B-lääkärintodistus + matkakorvaus

Munuaissairaiden Kela Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha 
diabeteskurssi 9+5 vrk  + B-lääkärintodistus + matkakorvaus

Näkövammaisten Kela Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha 
diabeetikoiden kurssi 9+5 vrk  + B-lääkärintodistus + matkakorvaus

Tyypin 2 diabeetikoiden Kela Kelan lomake KU 102 Kuntoutusraha 
kuntoutuskurssi 9+5 vrk  + B-lääkärintodistus + matkakorvaus

Kuntoremonttikurssi Työnantaja/ Diabetesliiton lomake Kuntoutusraha, jos työn- 
tyypin 2 diabeetikoille 5+2 vrk itse + kopio sairauskertomuksesta antaja osallistuu kurssin
   kustannuksiin

Virkeyttä hoitoon RAY + oma- Diabetesliiton lomake  Matkakorvaus 
-kurssi eläkeläisille 5 vrk vastuu 280 € + kopio sairauskertomuksesta  
 Terveydenhuollon
 maksusitoumus

Erityiskurssit: RAY Diabetesliiton lomake Matkakorvaus
Kehitysvammaiset  + kopio sairauskertomuksesta
Mielenterveyskuntoutujat
Maahanmuuttajat

Diabeteskeskuksessa

järjestettävä kuntoutus

Diabeteskeskuksessa järjestetään kuntoutusta eri-
ikäisille ja erityyppistä diabetesta sairastaville. 
Yhteenveto Diabeteskeskuksessa diabeetikoille 
tarjolla olevista kursseista on taulukossa 1.  Kurs-
sien toteutuksesta vastaa moniammatillinen tiimi: 
lääkäri, diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti, 
psykologi, liikuntasuunnittelija/fysioterapeutti, jal-
kojenhoitaja ja emäntä. Tämä moniammatillisuus 
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  

millaiset kengät valitset. 

Valitse kengät käyttötarkoituksen  
ja vuodenajan mukaan

 
juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. 
Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien 
valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se 
hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Oikea koko löytyy mallipohjallisella   

 Pyydä avustajaa piirtämään molempien jalkojen ääriviivat
paperille. Lisää pidempään piirrokseen yhden senttimetrin
käyntivara. Leikkaa pohjallinen irti ja työnnä se kenkään. Jos 
pohjallisen reunat rypistyvät, kenkä on liian pieni. Jos jaloissa 
on rakennemuutoksia, tarvitaan hoidon ammattilaisen  
laatima kenkäresepti. Reseptilomakkeita saa Diabetes liitosta. 
Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä. 

Sukansuu ei saa kiristää

 Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtäville 
sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irto poh jal lisille.
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisä puolen 
puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille  
tukipohjallisille.

Kantapää tarvitsee tukea

 Kengän kanta tukee parhaiten kantapäätä, kun se on tiukasti 
kantapään mukainen ja riittävän napakka. Arvioi kengän
kannan tukevuus painamalla sitä peukalolla. Liian löysän 
kengän kanta painuu sisään. 

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

 Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

 Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

Vinkkejä valintaan

 Askeleen aikana jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin. 
Varpaat leviävät alustaan ja työntävät kehoa eteenpäin.

pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?
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on kuntoutuksen voimavara. Tiimi toimii hyvässä 
yhteistyössä, ja keskipisteessä ovat kuntoutuja ja 
hänen tarpeensa. Asioita voidaan käsitellä moni-
puolisesti ryhmän lisäksi yksilövastaanotoilla kun-
toutujan tarpeiden mukaan. 

Kesäaikana talo täyttyy nuorista ja perheistä. 
Nuoret tulevat kurssille ilman vanhempiaan, ja 
heille tärkeintä on tavata toisia diabeetikkoja sekä 
saada tukea hoidossa itsenäistymiseen. Nuorten-
kursseilla asioiden työstäminen tapahtuu toimin-
nan ja yhdessä tekemisen kautta. Ratkaisuja hoi-
don pulmakohtiin etsitään käytännön tilanteissa. 

Perhekursseilla vanhemmat voivat vaihtaa aja-
tuksia ja kokemuksia ryhmissä, ja lapsille on saman-
aikaisesti omaa ohjelmaa. Vertaistuki on erittäin 
tärkeää sekä vanhemmille että lapsille. Pienellekin 
diabeetikolle voi olla tärkeä kokemus huomata, että 
on muitakin diabeetikoita, että muitakin pistetään 
ja että muutkin joutuvat mittaamaan verensokeria. 
Diabetestaitojen harjoittelu ryhmässä tukee lapsen 
itsenäistymistä. Moni lapsi on esimerkiksi oppinut 
itse pistämään insuliinin kurssin aikana toisten 
kannustavan esimerkin voimalla.

Työikäisille on erilaisia kursseja tarjolla diabe-
testyypin ja rahoituksen mukaan. Tyypin 2 diabee-
tikoiden kuntoutuskurssit ovat Kelan rahoittamia, 
ja ne on jaettu yhdeksän ja viiden vuorokauden 
jaksoihin. Jaksojen välillä on muutama kuukausi 
harjoittelua kotona, omassa arjessa, ja toisella jak-
solla hyödynnetään väliajan arvokkaita kokemuksia. 
Näille kursseille ei ole mahdollista hakeutua, jos 
hoito sujuu ongelmitta. Kela edellyttää, että ongel-
mia on esimerkiksi hoitotasapainon saavuttamises-
sa tai painonhallinnassa tai että lisäsairauksia on 
jo ilmaantunut. 

Uusi varhaiskuntoutuksen muoto ovat tyypin 2 
diabeetikoille tai metabolista oireyhtymää sairas-
taville tarkoitetut kuntoremonttikurssit. Niille voi 
hakeutua jo aivan diabeteksen alkuvaiheessa tai 
ennen kuin diabetesta on varsinaisesti todettu. Kun-
toremonttikurssille hakeudutaan työterveyshuollon 
kautta. Ajatuksena on, että työnantaja maksaa osan 
kurssin kustannuksista. Kuntoremonttikurssilla 
keskitytään elintapamuutosten käynnistämiseen 
ja eteenpäin viemiseen. Kurssi on jaettu viiden ja 

kahden vuorokauden jaksoihin. Kuntoutuksen tar-
koituksena on ehkäistä diabeteksesta aiheutuvia 
ongelmia sekä ennen kaikkea tukea kuntoutujan 
työkykyä.

Tyypin 1 diabeetikoiden kurssit ovat Kelan 
rahoittamia. Insuliinihoidon käytännön sovelta-
miskurssi on viisipäiväinen, ja sillä keskitytään 
monipistoshoidon soveltamisen harjoitteluun. 
Ruotsinkielisille tyypin 1 diabeetikoille järjestetään 
oma viisipäiväinen kurssinsa tänä ja ensi vuonna. 
Diabeteskurssi tyypin 1 diabeetikoille on kaksiosai-
nen (5 + 5 vrk). Sen aikana istutaan pohtimaan 
hoidon problematiikkaa vähän laajemmin. Tämä 
kaksiosainen kurssi on hyödyllinen erityisesti pi-
dempään sairastaneille. Tällä ryhmällä on usein 
vanhentuneet tiedot hoitamisesta sekä pelkoja ja 
asenteita, joiden työstäminen vaatii aikaa.

Kelan rahoituksella järjestetään kerran vuodes-
sa kurssi (9 + 5 vrk) näkövammaisille ja munuais-
sairaille diabeetikoille. Näiden kurssien tavoitteena 
on tukea jäljellä olevaa toimintakykyä tilanteessa, 
jossa useat lisäsairaudet vaikeuttavat arjessa sel-
viytymistä.

Virkeyttä hoitoon -kurssit on tarkoitettu eläk-
keellä oleville diabeetikoille ja heidän läheisilleen. 
Kursseja tukee Raha-automaattiyhdistys (RAY), ja 
kurssilaisille jää maksettavaksi vajaa puolet kurs-
sin kustannuksista. Kurssille voi saada myös ter-
veydenhuollon maksusitoumuksen. Eläkkeellä ole-
vien kursseilla tavoitteena on arjen helpottuminen 
diabeteksen kanssa, toimintakyvyn ylläpitäminen 
ja ennen kaikkea virkistyminen. Tähän ryhmään 
kuuluvilla on usein paljon muita sairauksia, ja dia-
beteksen hoidon helpottuminen voi olla ratkaisevan 
tärkeää kokonaistilanteen kannalta.

Tänä vuonna uutta Diabeteskeskuksessa ovat 
RAY:n rahoittamat kurssit erityisryhmille: diabe-
testa sairastaville kehitysvammaisille, mielenter-
veyskuntoutujille sekä maahanmuuttajille. Nämä 
ryhmät ovat aiemmin olleet väliinputoajia diabe-
tekseen liittyvässä kuntoutuksessa.

Kati Hannukainen

Vastaava opetushoitaja

Diabetesliitto

kati.hannukainen@diabetes.fi 
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Tyypin 2 diabeetikoiden kaksiosaisen kuntoutuskurssin toinen osa oli käynnissä, kun Arja Makkonen 

ja Leo Rajamäki vastasivat Diabetes ja lääkäri -lehden kysymyksiin.

Rohkeasti mukaan

Lääkärini ehdotti kurssille osallistumista, ja in-
nostuin heti. Etsimme tiedot kurssista internetis-
tä, ja lääkärini kirjoitti tarvittavan B-lausunnon. 
Hakemuksen jättämisestä kului noin puoli vuotta 
kurssille pääsyyn.

Olin joutunut ennen kurssille tuloa insuliini-
kierteeseen: paino nousi ja insuliiniannokset 
kasvoivat kasvamistaan. Pistin kurssille tullessa 
jopa 400 yksikköä insuliinia kerralla. Ensimmäi-
sen kurssijakson aikana annos putosi sataan, ja 
nyt pistän 50 yksikköä kerralla. Hoitomuutoksen 
jälkeen laihduttaminen on vihdoin onnistunut, ja 
paino on pudonnut tähän mennessä 20 kiloa – 
ilman näläntunnetta! Kurssin aikana ammattitai-
toinen henkilökunta pystyy huomioimaan hoidon 
kokonaistilanteen, ja yhdessä olemme etsineet 
ratkaisut hoitopulmiin.
     Täällä ei syyllistetä ketään. Se on lähtökoh-
tana kaikessa. Kurssin ensimmäisellä jaksolla 
sain kipinän vesijuoksuun ja olen jatkanut sitä 
kurssijaksojen välisen ajan. Niin ruokailujen kuin 
liikunnan suhteen kurssilla on painotettu pienten 
pysyvien muutosten merkitystä. 
    Tietoa tulee kurssin aikana paljon, mutta en 
karsisi mitään pois. Uusia kysymyksiä nousee 
esiin kotijakson aikana. Niihin saa vastauksia 
toisella jaksolla, ja samalla tulee myös kerrattua 
ensimmäisen jakson aikana opittua.

Mielestäni ainakin kaikkien työelämässä olevien 
tyypin 2 diabeetikoiden pitäisi päästä kurssille. 
Kannattaa uskaltautua mukaan. Itse olen saavut-
tanut kurssille asetetut tavoitteet: hoito on nyt 
kohdallaan ja vointi parantunut.

Sairastuin vuonna 2002. Aluksi hoitona olivat 
tabletit, mutta kolme vuotta sitten aloitettiin 
iltainsuliinihoito, ja silloin tuntui, että tarvitsi-
sin lisää tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta. 
Tuttavani oli käynyt Diabeteskeskuksen kurssil-
la, ja hän kannusti minua hakemaan kurssille. 
Lääkärini ja omahoitajani olivat myös ottaneet 
asian puheeksi. Hakuprosessi kesti kokonaisuu-
dessaan puolisentoista vuotta.  

Ruokatottumukset menivät kurssin ensim-
mäisen osan jälkeen remonttiin, ja sain myös 
kipinän liikuntaan. Minulla oli onnea ja pääsin 
kotipaikkakunnallani diabeteshoitajan pitämään 
painonhallintaryhmään. Olen harrastanut liikun-
taa aiemminkin, mutta nyt käyn pitkien vapai-
deni aikana kuntosalilla ja uimassa päivittäin. 
Olen jaksotyössä ja liikunnan yhdistäminen 
työjaksoihin on vaikeampaa. Paino on pudonnut 
tähän mennessä kymmenen kiloa.  
     Kurssilla hoitajilla on aikaa paneutua kurs-
silaisten ongelmiin, eikä vielä ole tullut kysy-
myksiä, joihin Diabeteskeskuksen henkilökunta 
ei olisi löytänyt vastauksia. Kurssilla on saman-
ikäisiä ihmisiä, joilla on samankaltaisia on-
gelmia, joten vertaistukea on ollut tarjolla. Voi 
sanoa, että käsitykseni diabeteksesta on muut-
tunut täydellisesti: se ei olekaan kuolemantauti. 
Ymmärrän ravinnon merkityksen, ja kolesteroli-
arvot – niin minun kuin mieheni – ovat tulleet 
vauhdilla alas. Vastuu hoidosta on itselläni, ja 
kurssilla saamani tieto auttaa vastuun kantami-
sessa.  

Kurssi lisää luottamusta siihen, että sairauden 
kanssa selviytyy. Rohkeasti mukaan! 

Arja Makkonen, yliperämies,  
alusliikenneohjaaja, Hamina

Leo Rajamäki, yrittäjä,  
myyntineuvottelija, Riihimäki

1. Millainen 
hakuprosessi 
kurssille oli?

2. Mitä hyötyä 
kurssista on 
ollut?

3. Mitä ohjeita 
haluat antaa 
kurssia harkitse-
valle tai hänen 
lääkärilleen?
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Mervi Lyytinen

Koulutusta tilaajan toiveiden mukaan

Helsingin kaupungin terveysasemat ovat jo vuo-

sien ajan vahvistaneet järjestelmällisesti diabe-

tekseen liittyvää osaamista muun muassa Diabe-

tesliitosta hankittujen tilauskoulutusten avulla. 

Ammatillinen koulutus on ollut alusta lähtien tär-
keä osa Diabeteskeskuksen toimintaa. Terveyden-
huollon ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin 
osallistuu vuosittain yhteensä viitisentuhatta hen-
keä. Nykyisin merkittävä osa koulutustilaisuuksis-
ta järjestetään muualla kuin Diabeteskeskuksessa. 
Hoitopaikkoihin viedyt, yhdessä tilaajan kanssa 
hoitopaikan erityistarpeisiin räätälöidyt koulutukset 
ovat yleistyneet nopeasti. Entistä enemmän järjes-
tetään koulutuksia myös työpareille ja -tiimeille.

Helsingin kaupungin terveysasemat ovat kou-
luttaneet satoja terveydenhoitajia Diabeteskeskuk-
sessa ja tilauskoulutuksissa Helsingissä. Seuraava 
suuri tilauskoulutus, johon osallistuu nelisenkym-
mentä terveydenhoitajaa, toteutetaan syksyllä. 

Koulutuksissa aiheena on aikuisen tyypin 1 ja 
tyypin 2 diabeetikon hoito ja hoidonohjaus. Koulu-
tukset ovat viisipäiväisiä (2 + 1 + 2 päivää), ja ne 
ajoittuvat syyskuun lopulta joulukuun alkuun. Osal-
listujille jaetaan välitehtäviä ratkottavaksi koulutus-
päivien välillä.

Koulutuksessa käydään läpi ohjaukseen liittyviä 
asioita ja päivitetään liikuntaan, ruokailuun ja jal-
kojenhoitoon liittyviä asioita. Diabeteksen hoidon 
laaja-alaisuuden vuoksi monia kurssilla esille tu-
levia asioita voi soveltaa myös muiden sairauksien 
hoidossa.

– Tavoitteenamme on ollut kouluttaa kaikki 26 
terveysasemalla toimivat terveydenhoitajat, sillä 
terveydenhoitajan peruskoulutus ei anna riittävästi 
valmiuksia diabeteksen hoitoon, sanoo terveysase-
maosaston johtava ylihoitaja Tuula Kauppinen. 

– Tyypin 2 diabeetikoiden suuren määrän vuoksi 
hoitoa ei ole voitu keskittää tietyille hoitajille, joten 
kaikkien on hallittava esimerkiksi iltainsuliinihoi-
don aloitus. 

- Yhteistyö Diabeteskeskuksen kanssa on sujunut 
erinomaisesti, ja kurssilaisten palaute on kiittävää, 
sanoo Helsingin terveyskeskuksen terveysasema-
osaston johtava ylihoitaja Tuula Kauppinen.

Tilauskoulutusten lisäksi Helsingin terveysase-
mat lähettävät hoitajia aktiivisesti jatkokoulutuk-
seen Diabeteskeskukseen. 

Diabeteksen hoidosta on laadittu osaamiskart-
ta, jossa on otettu kaikkien ammattiryhmien koulu-
tustarpeet huomioon. Koulutustarpeita selvitetään 
kehityskeskusteluissa. Henkilökunnan vaihtuvuus 
vaikuttaa osaltaan siihen, että koulutusta tarvitaan 
jatkuvasti. 

Koulutusta on hankittu myös ryhmäohjaukses-
ta. Yleisötilaisuuksia ja ryhmämuotoista toimintaa 
yhdistetään liikapainoisten, tupakoitsijoiden sekä 
diabeetikoiden ja depressiopotilaiden hoidossa.

– Ryhmävastaanottojakin on kokeiltu, mutta ne 
eivät oikein ole saaneet tuulta siipien alle. Niitä on 
kuitenkin tarkoitus kehittää edelleen. 

Omia koulutuspäiviä

Helsingin terveysasemien täydennyskoulutustyö-
ryhmä päättää kaikkien ammattiryhmien osalta 
koulutuksista ja myös kansainvälisiin kongresseihin 
osallistumisesta. Terveyskeskuksen diabetestyöryh-
mä ottaa myös kantaa koulutuskysymyksiin.

Ison organisaation etuja on, että niin lääkäreil-
le kuin hoitajille voidaan järjestää omia koulutus-
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Johtava ylilääkäri Antti Hemminki Helsingin ter-
veyskeskuksesta uskoo, ettei kansanterveys- ja 
potilasjärjestöjen merkitys koulutuksen tuottajina ja 
kuntoutuksen järjestäjinä vähene tulevina vuosina. 

Diabeetikoiden ja monisairaiden hoidon yhte-
näistämiseksi ja kokonaistilanteen huomioimiseksi 
Helsingin terveysasemilla on käytössä monisairaan 
potilaan hoitomalli. Sähköinen ohjelma on kaikkien 
työntekijöiden käytössä.

Hemminki pitää tärkeänä Diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon vaikutusta: 
ohjelma toi tietoisuuteen diabetesongelman laa-
juuden. Sen seurauksena diabetekseen liittyvään 
koulutukseen on alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota, ja hoito on tehostunut.

Se näkyy nyt jo parempina hoitotuloksina. Suuri 
laiva kääntyy hitaasti, mutta esimerkiksi Valtimo-
tautien laatuverkoston mittaukset ovat osoittaneet, 
että hoitotulokset ovat Helsingissä parantuneet vii-
me vuosina.

Mervi Lyytinen

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

Diabetesliitto

mervi.lyytinen@diabetes.fi 

     

päiviä, joihin voidaan kutsua myös ulkopuolisia 
luennoitsijoita. Kahdesti vuodessa Helsingissä 
pidetään terveyskeskuslääkäripäivät, joissa dia-
betes on säännöllisesti yksi aiheista, kuten tänä 
syksynäkin. 

Koulutusyhteistyötä on tehty myös Helsingin 
yliopiston kanssa, kertoo johtava ylilääkäri Antti 
Hemminki. 

K
uv

a:
 M

er
vi

 L
yy

ti
ne

n

Eväitä miesten terveyden edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma järjestää syksyn aikana SuomiMies seikkailee -seminaari-
kiertueen yhteistyössä Suomen liikunta ja urheilu (SLU) -aluejärjestöjen ja kaupunkien kanssa. 
Tilaisuudet on suunnattu ensisijaisesti liikunta-, ravitsemus- ja terveydenhoitoalan toimijoille.

Seminaarit tarjoavat alan toimijoille työkaluja ja ideoita miesten terveysneuvontaan. Päivän 
aikana päästään tutustumaan muun muassa SuomiMiehen kuntotesteihin ja kuullaan lääkärin 
puheenvuoro suomalaisen miehen terveydestä.

Seminaarikiertue käynnistyi elokuussa Jyväskylästä ja jatkuu marraskuun alkupäiviin saakka. 
Seminaareja järjestetään syksyn aikana 19 eri paikkakunnalla. 

Lisätiedot seminaarien tapahtumapaikoista, ohjelmista ja mahdollisista osallistumismaksuista 
sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät internetistä osoitteesta 
www.kkk.likes.fi  > Tapahtumat > SuomiMies seikkailee.



VÄITÖKSIÄ

■ Mika Pekkosen väitöskirja Terveyteen liittyvä elämän-
laatu laitoskuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa: 
RAND-36-mittarin soveltuvuus työikäisten laitoskuntou-
tuksen ongelmaprofi ilin määrittämiseen ja kuntoutuksen 
vaikutusten arvioimiseen tarkastettiin Helsingin yliopis-
tossa elokuussa.

”Tutkimus osoitti, että kuntoutukseen ohjautuneilla oli 
muuhun väestöön verrattuna alentunut terveyteen liittyvä 
elämänlaatu. 

Eri kuntoutusmuotoryhmien ominaisuuksien vertailu 
Kelan valintakriteereihin osoitti kuntoutukseen ohjau-
tumisen kehittyneen myönteiseen, mutta samalla haas-
teellisempaan suuntaan. Kuntoutustarpeet painottuvat 
aiempaa enemmän psykososiaalisille osa-alueille. Jotta 
kuntoutujat voidaan ohjata heille parhaiten soveltuvaan 
kuntoutusmuotoon, voisi olla perusteltua arvioida jo 
kuntoutusmuodon valintavaiheessa RAND-36-mittarilla 
yksilöllisiä fyysisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn 
edellytyksiä. RAND-36-mittarin ja työkykyindeksin koh-
talaisen voimakas korrelaatio viittaa siihen, että ne mit-
taavat osittain samaa ilmiötä: koettu terveyteen liittyvä 
elämänlaatu, subjektiiviset toimintakyvyn edellytykset ja 
koettu työkyky ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Ennakko-oletuksesta poiketen myös hyvin varhaisen 
vaiheen kuntoutuksessa (Aslak-kuntoutus) havaittiin ti-
lastollisesti ja kliinisesti merkitseviä muutoksia toiminta- 
ja työkyvyn edellytyksissä. RAND-36-mittarilla arvioitu-
na pidemmälle edenneitä toiminta- ja työkykyongelmia 
omanneet (Tyk-kuntoutujat, moniongelmaiset ja alimpaan 
työkykyluokkaan sijoittuneet) saivat kuitenkin suurimman 
välittömän hyödyn kuntoutuksesta. 

Tämän tutkimuksen perusteella RAND-36-mittari on 
varteenotettava vaihtoehto työikäisten (laitos)kuntoutuk-
sen orientoivana kuntoutustarpeen seulontamenetelmänä 
ja terveyteen liittyvän elämänlaadun seurantamittarina. 
Tutkimusaineiston perusteella se on käyttökelpoinen 
myös kuntoutuksen vaikutusten arvioinnissa ja vaikutta-
vuustutkimuksissa.”

■ Janne Makkosen väitöskirja Adipose tissue infl ammati-
on, liver fat and insulin resistance in humans tarkastettiin 
Helsingin yliopistossa kesäkuussa.

”Insuliini lisäsi lihavien ja insuliiniresistenttien koe-
henkilöiden rasvakudoksessa insuliiniresistenssiin ja 
tulehdukseen liittyvien geenien ilmentymistä verrattu-
na niihin, jotka olivat insuliiniherkkiä. Rasvakudoksen 
tulehdustila liittyi maksan rasvoittumiseen riippumatta 
henkilön painosta. Tulehdustila oli voimistunut niillä, 
joiden maksa oli rasvoittunut verrattuna samanpainoisiin 
verrokkeihin, joiden maksan rasvapitoisuus oli normaali. 
Kaksostutkimus osoitti perimän selittävän noin 60 pro-
senttia maksaentsyymien vaihtelusta terveillä kaksosilla. 

Heikentynyt insuliinin vaikutus pahentaa rasvakudoksen 
tulehdustilaa. Rasvakudoksen tulehdus ja rasvamaksa 
liittyvät toisiinsa lihavuudesta riippumatta. Perimä vai-
kuttaa rasvamaksan kehittymiseen.”

■ LL Jatta Pirkolan väitöskirja Gestational diabetes: Long-
term, metabolic consequences for the mother and child, 
Raskausdiabeteksen vaikutus äidin ja lapsen pitkäaikais-
terveyteen tarkastettiin Oulun yliopistossa kesäkuussa.

”Tutkimuksen mukaan äidin raskautta edeltävä ylipai-
no oli raskausdiabetesta merkittävämpi tekijä sekä äidin 
että lapsen pitkäaikaisterveyden kannalta. 

Äidin raskautta edeltävä ylipaino ilman raskausdia-
betesta lisäsi naisen vaaraa sairastua sekä diabetekseen 
että verenpainetautiin 20 vuoden kuluessa synnytyksestä 
verrattuna niihin normaalipainoisiin naisiin, joilla ei ollut 
raskausdiabetesta eikä sen riskitekijöitä. Kun ylipainoisella 
naisella oli myös raskausdiabetes, merkitsi se liki viisikym-
menkertaista vaaraa sairastua vastaavana aikana diabetek-
seen ja lähes kymmenkertaista verenpainetaudin vaaraa. 

Normaalipainoisella äidillä raskausdiabetes lisäsi ai-
noastaan myöhemmän diabeteksen vaaraa.

Ylipainoisten, raskausdiabetesta sairastavien äitien 
lapset olivat 16-vuotiaina noin neljä kertaa useammin yli-
painoisia ja vyötärölihavia verrattuna normaalipainoisten 
ja normaalin raskaudenaikaisen sokeriaineenvaihdunnan 
omanneiden äitien lapsiin. Äidin raskautta edeltävä yli-
paino oli myös lapsen ylipainon ja vyötärölihavuuden itse-
näinen vaaratekijä. Äidin raskausdiabetes ilman ylipainoa 
ei lisännyt lapsen vaaraa sairastua näihin tauteihin.”

■ LL Helena Kastarisen väitöskirja Renal function and 
markers of cardiovascular risk, Munuaisten toiminta ja 
valtimonkovettumataudin riskitekijät tarkastettiin Oulun 
yliopistossa kesäkuussa.

 ”Keski-ikäisessä satunnaisesti poimitussa väestössä 
lieväkin munuaisten toiminnan alenema lisäsi verenpai-
neen vuorokausivaihtelun vaimenemista. Toisaalta niillä, 
joilla verenpaineen vuorokausivaihtelu oli vaimentunutta, 
oli merkitsevästi huonompi munuaisten toiminta kuin niil-
lä, joilla verenpaineen vuorokausivaihtelu oli normaalia. 
Lisäksi todettiin, että keski-ikäisillä miehillä ja vaihde-
vuodet läpikäyneillä naisilla lievä munuaisten toiminnan 
alenema lisäsi kaulavaltimoiden seinämäpaksuutta. 

Kaikilla keski-ikäisillä tutkimushenkilöillä oli normaali 
veren kreatiniinipitoisuus, mutta munuaiskerässuodoksen 
määrittäminen paljasti lieviä munuaisten toimintahäiriöi-
tä. Munuaisten toiminnan tarkkaan arviointiin on syytä 
kiinnittää huomiota, vaikka henkilöllä olisi vain vähän 
valtimonkovettumistaudin riskitekijöitä.” 
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Glucagen-valmiste erityiskorvattavaksi diabeteksen hoidossa 

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt glukagonia sisältävälle Glucagen-valmisteelle sadan 
prosentin erityiskorvattavuuden diabeteksen hoidossa. Erityiskorvattavuus tulee voimaan loka-
kuun alusta. 

Ihon alle tai lihakseen annosteltavaa glukagonia käytetään vakavan hypoglykemian eli verensoke-
rin laskun ensiapuhoitoon, jos suonensisäistä glukoosi-infuusiota ei ole saatavilla. 

Glukagoni on ollut Suomessa peruskorvattuna lääkkeenä jo 45 vuotta. Myös maailmanlaajuisesti 
siitä on laaja käyttökokemus. Vuonna 2009 glukagonista maksettiin korvausta 2 840 henkilölle. 
Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 39 000 euroa vuodessa. 
 

Uusi suomalainen veren-
sokerimittari on kehitetty 
yhteistyössä diabeetikoiden 
ja diabetesalan asiantunti-
joiden kanssa. 
  

Uusi kotimainen
verensokerimittari 
 
Uusi suomalainen verensokerimittari yhdistää kaiken tarvit-
tavan – mittarin, neulalaitteen ja testiliuskat – yksien kuorien 
sisään. Mittariin liittyy internetpohjainen ohjelmisto, jonka 
avulla mittaustuloksia voidaan analysoida ja jakaa tietoa ter-
veydenhuollon henkilökunnan kanssa. 

Mendor Discreet -mittarissa käytetty tekniikka on suojattu 
useilla patenteilla. 

Kaksi vildagliptiinilääkettä erityiskorvattaviksi

Vildagliptiinia sisältävä Galvus-valmiste sekä vildagliptiinia ja metformiinia sisältävä Eucreas-
valmiste on hyväksytty erityiskorvattaviksi diabeteksen hoidossa sadan prosentin korvausluokassa. 
Valmisteet on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen yhdistelmähoitoon. Vildagliptiini kiihottaa haiman 
insuliinineritystä ja jarruttaa maksan sokerintuotantoa vaikuttamalla maha-suolikanavan hormo-
neihin, inkretiineihin. 
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KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille

Lisätietoja ilmoittautumiset:
www.diabetes.fi /koulutus

Peruskurssit

• Diabeetikon hoidon   
peruskurssi (5 pv)  11.–15.10. | 22.–26.11.

• Raskausdiabetes 4.–5.10. 
• Mielenterveys ja diabetes 26.10.
• Fysioterapeuttien koulutuspäivä 27.10.

Jatkokurssit ja muu koulutus

• Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 6.–8.10.
• Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille  

PPP (3 + 2 pv), Tampere 27.–29.10. + 1.–2.12.

• Verensokerin mittaamisen ja tulkinnan haasteet 
29.10.

• Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 1.–3.11.
• Diabeettisen nefropatian haastava hoito 3.–4.11. 
• Diabetesruokavaliosta ammattikeittiöiden  

henkilökunnalle 3.12.
• Asiakaslähtöinen diabetesneuvonta apteekkihenkilö-

kunnalle 9.–10.12.
• Erityistuen tarpeessa olevat diabetesta sairastavat 

lapset ja nuoret – työpajakoulutus 14.–15.12.
• Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät 16.12.  

Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia vuoden 
mittaan. Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: www.
diabetes.fi /koulutus. 

Ota terveydenhuollon diabetesosaamiskartta

TeDika tueksi koulutuksen suunnitteluun

Diabetesliitto tarjoaa työyhteisöille 
diabetesosaamisen kehittämisen 
tueksi monipuolisen työkalun: 
Terveydenhuollon diabetes-
osaamiskartta eli TeDika on 
verkossa toimiva arviointiväline, 
jonka avulla saa kokonaiskuvan 
työyhteisön diabetestiedoista 
ja -taidoista. Se tuo esiin sekä 
vahvuudet että kehittämistä 
vaativat alueet.

Arviointiin osallistuva henkilöstö 
saa sähköpostilla linkin itsearviointi-
kyselyyn sovituksi ajaksi. 
Vastauksista laaditaan yhteenveto 
erillissopimuksen mukaisesti tai 
aineiston saa työyhteisön käyttöön 
Excel-muodossa.

Lisätietoja: 
Koulutuspäällikkö Outi Himanen
p. 03 2860 318
outi.himanen@diabetes.fi 
www.diabetes.fi 



RAY ohjaa peliensä tuoton kansalaisjärjestöille, jotka puolestaan auttavat suomalaisia 
pitämään paremmin huolta itsestään ja toisistaan.

Suomen Diabetesliitto ry saa tänä vuonna RAY:ltä yleisavustusta 852 000 euroa, 
eläkeikäisten diabeetikkojen sopeutumisvalmennukseen 154 000 euroa, erityisryhmien 
sopeutumisvalmennukseen 50 000 euroa, ruotsinkieliseen toimintaan 31 000 euroa 
sekä Diabeteksen ehkäisyyn ja hoidon kehittämisohjelma Dehkoon 351 000 euroa.

www.raytukee.fi 
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