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Älä särje sydäntä – tunnista tyypin 2
diabeetikon sydän- ja verisuonitautiriskit

Suomessa tyypin 2 diabetesta sai-
rastaa arvioiden mukaan jopa lähes 
puoli miljoonaa suomalaista ja mää-
rä lisääntyy jatkuvasti. Diabeteksen 
hoitokustannusten osuus Suomen 
terveydenhuollon kokonaismenoista 
on noin 15 %.1

On odotettavissa, että vuo-
teen 2045 mennessä jo joka 
kymmenes sairastaa diabe-
testa.2 Tyypin 2 diabetes on 
sairauden muodoista yleisin. 
90 % kaikista diabetestapa-
uksista voidaankin luokitella 
tyypin 2 diabetekseksi.2 

Sydäninfarkti hyvästä  
sokeritasapainosta huolimatta
Suomessa pari vuotta sitten tehty tut-
kimus osoittaa, etteivät diabeetikot 
ole kovin huolissaan liitännäissai-
rauksista, vaikka hoitohenkilökunnan 
vankasta tietotaidosta ja kehittyneis-

tä hoitomuodoista huolimatta sydän- 
ja verisuonisairaudet ovat yhä tyypin 
2 diabeetikoiden yleisin kuolinsyy.3 

Diabetespotilaat eivät ole tietoisia 
tästä riskistä: yli puolet (53 %) tut-
kimukseen vastanneista diabetes-

potilaista ajatteli, ettei 
sydänsairauksilla ja diabe-
teksella ole yhteyttä, mi-
käli verensokeriarvot ovat 
hallinnassa.³ Samaan ai-
kaan puolella potilaista 
on kohonnut verenpaine 

sekä usein myös kohonnut 
kolesterolitaso.

Toisessa, vuonna 2019 tyypin 2 
diabeetikoille tehdyssä potilasky-

selyssä 59 % vastaajista oli keskustel-
lut lääkärinsä kanssa diabeteslääkkeen 
aloituksen yhteydessä liitännäissai-
rauksista ja vain 52 % diabeetikon sy-
dän- ja verisuonitautiriskeistä.4 

Sydän- ja verisuonitautiriskin lisäk-
si diabetes on johtava syy aikuisten 
sokeutumiseen, munuaissairauksiin 
ja alaraaja-amputaatioihin. Diabe-
tes lisää myös riskiä sairastua van-
huusiän muistisairauksiin.⁵ 

Lisäsairaudet vähintään kaksinker-
taistavat diabetespotilaan hoitokulut 
puhumattakaan potilaan elämänlaa-
dun heikkenemisestä.⁶ Liitännäis-
sairaudet huomioivalla diabeteksen 
hoidolla sekä lisäsairauksien ja nii-
den ehkäisyn tuntemisella on siis 
merkittävät vaikutukset niin yksilöil-
le kuin yhteiskunnallekin.

Boehringer Ingelheim tukee diabe-
tespotilaiden sydän- ja verisuoni-
tautiriskin tietoisuuden lisäämistä 
Älä särje sydäntä -kampanjalla. 
Voit tutustua siihen osoitteessa 
www.diabetesjasydan.fi

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 16.1.2020). Saatavilla internetissä: www.
kaypahoito.fi. 2. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. painos. Bryssel, Belgia: International Diabetes Federation; 2017. 3. 
Diabetes patient market research Finland. GfK. December 2016. 4. Boehringer Ingelheim, data in file. 5. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. https://
thl.fi/web/kansantaudit/diabetes/diabeteksen-lisasairaudet. 6. https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti/docs/diab_ja_laak_2_2018/13.
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Käsitykseni diabeteksesta
ja sydänsairaudesta3

Jos verensokeri on kontrollissa, ei ole 
korkeampaa riskiä sydänsairaudelle
kuin mitä on ei-diabeetikoilla  

Diabetes aiheuttaa sydänsairauksia,
niiden välillä on luja yhteys

Ihmiset joilla on diabetes, voivat
saada sydänsairauden, mutta sillä
ei ole yhteyttä diabetekseen
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Miksi lääkehoito aloitettiin

Hoidon seuranta

Miten lääkehoito toteutetaan käytännössä

Diabeteksen liitännäissairaudet
yleisesti
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sydänsairauksiin 

Diabeteksen
munuaistautiriskit

Lääkityksen mahdolliset
sivuvaikutukset

Miksi tämä tietty lääke on lisätty
osaksi diabeteksen hoitoa

Mistä aiheista keskustelitte lääkärinne kanssa,
kun nykyistä diabeteslääkitystäsi aloitettiin?4
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Uusi Diabetes-kirja
Diabetes on oppi- ja käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille. Sisältö kattaa hoidon  
eri osa-alueet sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen osalta. Kirjan ovat toimittaneet  
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Tyypin 1 diabetes ja joustava insuliinihoito 
– pistoksin tai pumpulla
Käytännönläheinen opas tarjoaa monipistos- tai pumppuhoitoa käyttäville aikuisille  
tyypin 1 diabeetikoille neuvoja ja rohkaisua joustavan insuliinihoidon tehokkaaseen  
hyödyntämiseen. Ammattilaista opas auttaa hahmottamaan omahoidon kokonaisuutta, 
merkitystä ja monimuotoisuutta. Oppaassa on paljon potilasesimerkkejä.

Oppaan lääketiedot on päivitetty ajan tasalle syksyllä 2019.
2., päivitetty painos 2019, B5, 80 sivua. Hinta: 15 €

Nyt myynnissä D-kaupassa: 

Tutustu tuotteisiin, rekisteröidy asiakkaaksi ja tilaa: www.diabetes.fi/d-kauppa

Masennus

Masennus käsittelee masennustilaan vaikuttavia psyko-

logisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä, sairauden tun-

nistamista, oireita ja kulkua sekä hoitoa ja kuntoutumista. 

Eri hoitomuodoista esitellään kattavasti masennuksen 

lääkehoito ja muut biologiset hoidot, psykoterapiat ja 

verkkoterapiat sekä taideterapiat. Lisäksi kuvataan liikun-

nan ja omahoidon merkitystä.

Kirjassa käsitellään sekä akuuttia masennustilaa että 

pitkäaikaista masennusta. Erityisryhmistä huomioidaan 

synnytyksenjälkeinen masennus, kaamosmasennus, lasten 

ja nuorten sekä iäkkäiden ja maahanmuuttajien masen-

nustilat. Masennukseen liittyvistä muista mielentervey-

den häiriöistä ja ongelmista esillä ovat muun muassa 

unihäiriöt, työuupumus, päihderiippuvuudet, kaksisuun-

tainen mielialahäiriö, ahdistuneisuus- ja persoonallisuus-

häiriöt sekä itsemurhariski.

Kirjassa kuvataan masennusta sairastavan henkilön 

läheisten tilannetta ja avunsaantimahdollisuuksia sekä 

masennusta sairastavan työelämässä selviytymistä ja so-

siaaliturvaa. Masennusta tarkastellaan myös inhimillisen 

kokemuksen ja väestössä esiintyvien asenteiden näkökul-

masta.

Tapausesimerkit ja ohjeet havainnollistavat käsiteltyjä 

aiheita.

Masennus on hyödyllinen terveydenhoitoalan ammatti-

laisille sekä alan opiskelijoille. Kirja sopii potilaille, hei-

dän läheisilleen ja kaikille mielenterveydestä kiinnostu-

neille.
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Mittaa taaperon verensokeri – Diabetesliiton 
kampanja muistuttaa diabeteksen oireista

Diabetesliitto toteuttaa vuoden 2020 aikana 
kampanjan, jonka tavoitteena on auttaa 
erityisesti pienten lasten happomyrkytyksen 
eli diabeettisen ketoasidoosin torjunnassa.

Suomen lasten diabetesrekisterin tietojen mu kaan vuonna 
2018 keskimäärin noin 26 prosentilla tyypin 1 diabetek-
seen sairastuneista 0–15-vuotiaista lapsista todettiin 
diagnoosihetkellä ketoasidoosi. Tämä on korkein osuus 
vuodesta 2002 kootun rekisterin aikana.  

Diabetesliiton kampanjassa keskitytään nimenomaan 
pieniin lapsiin ja pyritään ennalta ehkäisemään ketoasi-
doosia muistuttamalla tyypin 1 diabeteksen puhkeami-

seen liittyvistä oireista sekä korostamalla verensokerin 
mittaamisen tärkeyttä. Kampanjan ydinviesti on: mittaa 
taaperon sokeri sormenpäästä!

Ajoissa tehty diabetesdiagnoosi paitsi pelastaa lapsen 
hengenvaarasta, myös säästää lapsen ja perheen kärsi-
myksiä diagnoosihetkellä sekä helpottaa diabeteksen 
hoidon aloittamista.

Kohteena hoitopaikat ja perheet
Kampanja on kohdistettu perusterveydenhuollon hoi-
topaikkoihin, päivähoitopaikkoihin sekä pienten lasten 
vanhempiin. Sen viestiä välitetään muun muassa animaa-
tiovideolla, lehtiartikkeleilla, somessa sekä hoitopaikkoi-
hin tarkoitetuilla julisteilla.

Hoitopaikkojen toivotaan sijoittavan julisteita esimer-
kiksi odotustiloihin. 

Lisätietoja ja kampanja-aineistot: 
www.diabetes.fi/taaperondiabetes

Kampanjan mahdollistaa pyöräilyn harrastajien Chain 
Breakers ry:n yhdessä kumppaniensa kanssa tekemä 
lahjoitus.

Kuva: Shutterstock
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Pääkirjoitus  

JORMA LAHTELA

Kuva: Shutterstock

Perusterveydenhuollon resurssiongelmat tuskin ovat kenellekään uuti-
nen. Ei myöskään terveydenhoidon ja erityisesti erikoissairaanhoidon 
kustannuskriisi. Pääsy lääkärin puheille on vaikeaa tai jopa hyvin vaike-
aa monilla alueilla maassamme. Erikoissairaanhoidon pirstaloituminen 
kiihtyy, mikä vaikeuttaa kokonaisvaltaista yksilöllistä hoitoa. Potilaan 
polku erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon katkeaa helposti. 
Suomessa diabetesta sairastavista vain joka kolmas tietää, että hänellä on 
yksilöllinen, yhdessä ammattilaisten kanssa laadittu hoitosuunnitelma. 

Myönteistäkin tapahtuu: ammattilaisia, mukaan lukien lääkärit, on 
enemmän kuin koskaan; monet uudet teknologiset ratkaisut helpottavat 
hoitoa – ainakin periaatteessa; digitalisaation pitäisi auttaa terveyteen liit-
tyvissä ongelmissa yksilötasolle saakka. Kuitenkaan tekniseen kehityk-
seen asetetut toiveet eivät toteudu, kustannukset karkaavat ja ongelmat 
kasvavat. 

Äskettäinen lyhyt kesätyökokemukseni Atlantin takana herätti joita-
kin ajatuksia. Siellä potilaille ei jaettu vastaanoton jälkeen perusteellista 
ja vaikeasti ymmärrettävää käyntitekstiä. Lääkäri kirjoitti potilaskerto-

muksen, mutta vain omaan käyttöön tai kollegalle. Käytetty terminologia oli sen mukainen. Potilaan versio oli 
useimmiten automaattisesti muotou tuva lyhennelmä, jossa kerrottiin diagnoosit, toimenpiteet ja hoitotiedot. Tär-
keimpänä mukana oli yksityiskohtainen jatkohoitosuunnitelma. Se sisälsi seuraavan vastaanoton aika- ja paik-
katiedot, yksilöllisen lääke- ja kuntoutusohjelman ja niin edelleen. Kaltaiseni satunnainen kävijä pystyi yhdellä 
silmäyksellä muodostamaan perusteellisen kuvan kokonaisuudesta. Yhteistyö toimi saumattomasti sairaalayksi-
kön ja perhelääkärin (GP) välillä. Tietenkin Yhdysvalloissa merkittävältä osalta väestöstä nämä palvelut puuttuvat 
terveydenhuollon rahoitusmallin vuoksi, mutta monenlaista eriarvoisuutta esiintyy meilläkin. 

Jatkumo erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon, kaiken kivijalkaan, toimii meillä huonosti tai passii-
visesti. Potilasta kehotetaan hakeutumaan omalle lääkärilleen tai terveyskeskukseen asiasta riippuen viikon tai 
pidemmän ajan kuluessa. Yhteydenotto jää potilaan huoleksi. Liian usein jää sattuman varaan, miten jatkohoito 
toteutuu. Yhteyden saaminen on tehty yksilölle liian vaikeaksi, ja sitä selitetään resurssipulalla. Toki katson asioita 
erikoissairaanhoidosta käsin ja potilaspalautteen perusteella. 

Uutta sotea aletaan jälleen rakentaa. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen on yksi tärkeä kehityskohde. Dia-
beteksen kokonaisvaltainen hoito, joka sisältää diabeteksen ehkäisyyn panostamisen, on merkittävä siivu koko-
naisuutta. Kannattaa tutustua StopDia-tutkijoiden kehittämään tyypin 2 diabeteksen ehkäisymalliin (sivu 9). 

Parempaa uutta vuosikymmentä!
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Liikkujan 
paradoksi 
●  Intensiivinen lyhytkestoinen liikun
ta voi nostaa verensokeria. Näin voi 
tapahtua sekä terveille että tyypin 1 
diabeetikoille varsinkin silloin, kun 
veren insuliinipitoisuus on ma tala. 
Adrenerginen vaste voimakkaan lii
kunnan yhteydessä pyrkii turvaamaan 
aivojen glukoosin saannin lisäämällä 
glukoosin vapautumista maksasta. 
Koska myös matala veren so ke ri eli 
hypoglykemia ai heut taa adre nergisen 
vasteen, diabeetikko voi kokea hypo
glykemian oireita intensiivisen liikun
nan yhteydessä. Tämä 
on hiljattain osoitettu 
tutkimuksessa, johon 
osallistui 17 tyypin 1 
diabeetikkoa. Tutkitta
vat liikkuivat intensiivi
sesti kolme kertaa viisi 
minuuttia, ja liikunta 
lepotaukoineen kesti 25 minuuttia 
(high intensity interval training, HIIT) 
(1). 

Rasitusergometrikoe tehtiin en
nen aamiaista ja aamuinsuliinin pis
tosta. Tutkittavien verenglukoosi oli 
ennen liikunnan aloittamista keski
määrin 8,8 ± 1,0 millimoolia litrassa 
(mmol/l). Heti viimeisen jakson päät
tyessä se oli 12,0 ± 2,3 ja nousi vielä 
15 minuuttia myöhemmin hiukan 
arvoon 12,7 ± 2,2 mmol/l. 

Seuraamo

Kuva: Shutterstock

Uudenvuodenlupaus: aikaa ajatteluun

Liikunnan yhtey
dessä tutkittavilta ky
syttiin mahdollisista 
hypoglykemia oireista. 
Arviointi tehtiin suulli
sesti Edinburgin hypo
glykemiaasteikon mu 

kaan. Adrenergiset (hikoilu, tiheä
lyöntisyys, vapina, nälän tunne), 
neuro glykopeeniset (puheen vaikeus, 
sekavuus, koordinaatiovaikeus, outo 
käytös) ja epäspesifit oireet lisääntyi
vät merkitsevästi intensiivisen lihas
työn myötä – glukoosipitoisuuden 
samalla noustessa. 

Hypoglykemiaa muistuttavat ad
renergiset oireet sekä liikunnan ai
heut taman hypoglykemian pelko 
voivat virheellisesti johtaa ajatuksen 

siihen, että oireet johtuvat liian mata
lasta sokerista. HIITperiodin aikana 
koehenkilöt myös arvioivat veren
sokeripitoisuutensa olevan 0,9–2,0 
mmol/l matalampi kuin se todelli
suudessa oli. Diabetesta sairastavien 
on hyvä tuntea tämä ilmiö, jota luon
nehtivat paradoksaalinen vaikutelma 
hypo glykemiasta ja glukoosi tason 
aliarviointi. Näin he voivat välttää 
tarpeettoman hiilihydraattien tank
kaamisen ja verensokerin edelleen 
nostamisen.

Veikko Koivisto

1. Potashner D, Brown RE, Li A, ym. 
Paradoxal rise in hypoglycemia symptoms 
with development of hyperglycemia during 
highintensity interval training in type 1 dia
betes. Diabetes Care 2019;42:201114.

● Yhdysvaltalainen geenitutkija ja 
lääkäri Heidi Rehm on luvannut var 
mistaa itselleen ja työryhmälleen 
yhden kokouksettoman viikon ker
ran kolmessa kuukaudessa. Tavoit
teena on varata aikaa keskittymistä 
ja ajattelua vaativille kirjoitustöille 
sekä rästiin jääneiden tehtävien 
purkamiseen. Ihan ehdoton hän ei 
ole ja sallii välttämättömät työpaikan 

pikakokoukset ja kokoukset, joiden 
järjestäminen muulloin on erittäin 
vaikeaa.

Hän on julkistanut kokouksetto
mien viikkojen päivämäärät Nature
lehdessä ja toivoo, että geenitutki
musalan kokousten ja tilaisuuksien 
järjestäjät ottavat päivämäärät huo
mioon suunnitelmissaan, myös kan
sainvälisesti.  

Rehm myöntää, että neljä viikkoa 
ajatteluaikaa vuodessa on aivan lii
an vähän ihmisille, joiden työ on olla 
innovatiivisia. Hän luettelee kolum
nissaan myös muita tapoja raivata 
kalenterista tilaa ajattelulle. 

Rehm, H. New Year’s resolution: one meeting
free week a quarter, Nature 2020;577;147. 
doi: 10.1038/d4158601903953y

Diabetesta sairastavien 
on hyvä tuntea tämä 
ilmiö, jotta he voivat 
välttää tarpeettoman 

hiilihydraattien 
tankkaamisen.

  

 -
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Seuraamo

Kuva: Shutterstock

EASD tarjoaa maksuttomia verkkokursseja 
diabetesammattilaisille

Perimä vaikuttaa 
voimakkaasti elimistön 
kykyyn käyttää rasvaa 
energianlähteenä
● Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 
tutkimuksessa selvisi, että liikunnan aktiivinen harras
taminen ei vaikuttanut identtisten kaksosten kykyyn 
käyttää rasvaa energianlähteenä (1). Toisistaan liikun
taharrastuksen suhteen poikkeavien kaksosten elimistö 
käytti rasvaa energianlähteenä samankaltaisella teholla 
levossa, ja ergometritestin aikana rasvankäytön saman
kaltaisuus vielä korostui. 

Laajaan FITFATTWINtutkimukseen osallistui 23 
identtistä mieskaksosparia. Yhdeksän parin kaksoset 
erosivat toisistaan liikunnan harrastamisen suhteen tut
kimusta edeltävän kolmen vuoden ajalta. Tutkimukses
sa heiltä selvitettiin perimän ja liikunnan harrastamisen 
yhteyttä rasvan käyttöön energianlähteenä levossa ja 
polkupyöräergometritestin aikana.

Tutkimuksen taustalla oli tieto siitä, että rasvan käy
tön tehokkuus vaihtelee voimakkaasti ihmisten välillä. 
Kuitenkin vain alle puolet vaihtelusta on aiemmin pys
tytty yhdistämään elintapojen tai kehonkoostumuksen 
eroihin. Perimän on ajateltu selittävän loput vaihtelusta, 

mutta tutkimusnäyttö tästä on puuttunut. Lisäksi tutki
muksessa havaittiin, että korkeampi liikunnanaikainen 
rasvan käytön huippuarvo oli yhteydessä alhaisempaan 
veren insuliini ja glukoosipitoisuuteen sokerirasitusko
keen aikana.

Myös havaittu yhteys rasvankäytön huippuarvon ja 
sokerinsiedon välillä voi selittyä perimän vaikutuksella, 
koska monet geenit vaikuttavat samanaikaisesti sekä 
rasva että sokeriaineenvaihduntaan.

1. JKarppinen JE, Rottensteiner M, Wiklund P, ym. Fat oxidation at rest 
and during exercise in male monozygotic twins, Eur J Appl Physiol 
2019;119:27112722.

● Euroopan diabetestutkijoiden järjestö EASD on jul
kaissut useita maksuttomia verkkokursseja diabetesam
mattilaisille, www.easdelearning.org. Kurssien aiheita 

ovat muun muassa tyypin 2 diabetek
sen hoito, tyypin 1 diabeteksen hoidon 
teknologia, raskaus ja diabetes, diabe
tes ja munuaiset, glukoosinseurannan 
uusi apuväline ”aika tavoitteessa” (time 
in range), SGLT2estäjät ja uusimpana 
tyypin 1 diabeteksen diagnosointi. Kaik
kiaan kursseja on tarjolla kolmetoista.

Kurssien sisällöstä vastaavat tunne
tut diabetesalan asiantuntijat. Jokaisen 
kurssin päätteeksi osallistuja voi testata 

tietonsa. Kurssien kokonaiskesto vaihtelee puolestatois
ta tunnista kuuteen tuntiin, ja osallistuminen edellyttää 
kirjautumista.

Kuva: Shutterstock



Tyyppi 1 tasapainoilee
Oman diabeteshoitajan ja -lääkärin antamaa ohjausta   
tukeva verkkokurssi aikuisille tyypin 1 diabeetikoille.   
Hinta 20 euroa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien 
lasten vanhemmille UUSI!
Alle 13-vuotiaiden lasten vanhemmille, kun lapsen  
sairastumisesta on 5-12 kuukautta. Maksuton.

Pakit tyypin 2 diabetekselle UUSI!
Henkilöille, joilla on esidiabetes tai metabolinen  
oireyhtymä. Maksuton.

Tyyppi 2 tutuksi
Vastasairastuneille tyypin 2 diabeetikoille. Hinta 20 euroa.

Raskausdiabeteksen jälkeen
Raskausdiabeteksen aiemmin sairastaneille, uusi kurssi  
kahden kuukauden välein. Maksuton.

Hyvää oloa odotukseen
Vinkkejä odottavalle äidille. Uusi kurssi     
kuukauden välein. Maksuton.

Hyvän syömisen verkkokurssi
Tyypin 2 diabeetikoille, riskissä oleville sekä kaikille   
ravitsemusasioista kiinnostuneille. Maksuton.

Ohjaa asiakkaasi 
D-opiston verkkokurssille

www.diabetes.fi/kurssit

Huomaatko potilaassasi 
hoitoväsymystä, uuden 
diagnoosin aiheuttamaa 
hämmennystä tai vaikkapa 
elintapojen muuttamisen 
tarvetta? Ehdota hänelle 
Diabetesliiton verkko-
kursseja.
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StopDian opetukset:
Viesti vahvasti ja tee osallistuminen 
helpoksi

Jaana Lindström
Tutkimuspäällikkö, THL 
jaana.lindstrom@thl.fi

JAANA LINDSTRÖM, MARJA HARJUMAA JA JUSSI PIHLAJAMÄKI SEKÄ STOPDIA-TUTKIJARYHMÄ

StopDia testasi uusia terveyden edistämisen keinoja, osallisti 
työnantajat ja panosti vahvasti viestintään.

Jo pitkään on tiedetty, että asiantunteva tuki elintapo-
jen muuttamiseen jopa puolittaa niiden riskin sairastua 
tyypin 2 diabetekseen, joilla sairastumisriski on kohon-
nut (1,2). Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-
ohjelma Dehko teki aikoinaan erinomaista työtä sai-
rauden ehkäisyn jalkauttamiseksi terveydenhuoltoon, 
mutta ohjelman päätyttyä asia hautautui uusien kehit-
tämishankkeiden alle. Tuoreen Diabetesbarometrin (3) 
mukaan kentällä kyllä ymmärretään ennaltaehkäise-
vän työn tärkeys, mutta resursseja siihen ei vain tunnu 
riittävän. Koska ikääntyneiden diabeetikoiden määrä 
kasvaa hurjaa vauhtia, jo sairastuneetkin diabeetikot 
jäävät ilman riittävää ohjausta, hoitoa ja seurantaa. 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn panostaminen 
auttaisi hillitsemään terveydenhuollon kustannuksia ja 
sairauspoissaoloista johtuvia tuottavuustappioita (4). 
Jopa hallitusohjelmassa mainitaan, että perustervey-
denterveydenhuollon painopistettä pitää siirtää kohti 
sairauksien ehkäisyä. 

Ennaltaehkäisyssä ei ole kyse tiedon puutteesta 
vaan tiedon muuttamisesta käytännön toiminnaksi. 
Tähän tarpeeseen syntyi Stop Diabetes- eli StopDia-
hanke.

Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen THL:n ja Teknologian tutkimuskeskuksen 
VTT:n tutkijat toteuttivat StopDia-tutkimushanketta 
vuosina 2016–2019 Suomen Akatemian strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittamana (5). Ehkäisy-
tutkimusosuuteen osallistui yli 20 yhteiskunnallista 
toimijaa Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-
Savon maakunnista, ja se oli osa perusterveydenhuol-
lon normaalia toimintaa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää malli, jossa 
diabeteksen ehkäisyä edistetään paitsi yksilön, myös 
ympäristön ja yhteiskunnan tasolla. 

Sidosryhmähaastatteluissa selvitettiin terveyden 
edistämiseen tähtäävien toimien jalkauttamisen estei-
tä ja edistäjiä (6). Haastatteluissa nousi esille erityisesti 
kolme näkökulmaa: digitalisaation parempi hyödyn-
täminen, hoidon yksilöllistyminen ja vaikuttavuu-
den mittaamisen tärkeys. Nämä teemat huomioitiin 
StopDia-intervention suunnittelussa (kuva 1, sivu 10). 
Digitaalisia ratkaisuja hyödynnettiin sekä sairauden 
riskin tunnistamisessa, interventioissa että interven-
tioiden vaikutusten arvioimisessa. Tulokset ovat vielä 
tieteellisen raportoinnin prosessissa, mutta alustavia 
havaintoja on jo tiedossa. 

Marja Harjumaa
Erikoistutkija, VTT

Jussi Pihlajamäki
Professori,  Itä-Suomen yliopisto
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PYSÄYTETÄÄN TYYPIN 2 DIABETES  
DIGIRATKAISUIN JA RYHMÄN VOIMALLA

Laboratoriokokeiden tulokset  
tulkitaan ja ilmoitetaan asiakkaalle.

Laboratoriossa määritellään  
veriarvot ja tehdään sokerirasituskoe. 

Hoitajan vastaanotolla mitataan pituus,  
paino, vyötärönympärys ja verenpaine.

ALKUMITTAUKSET 

INTERVENTIO

osallistujista käyttää  
sovellusta viikoittain.      60 % 

terveydenhuollon  
toimijaa koulutettu.100

Sovellus auttaa tekemään  
terveellisistä teoista tapoja.  

Ryhmäohjaus erityistä  
tukea tarvitseville.

+

Tehdään ajanvaraus  
hoitajalle. 

sosiaalisesta 
mediasta22 % työ-

paikalta19 % 
sanoma-
lehdestä20 % ystävältä  

tai tutulta13 % 

Tieto riskitestistä saatu

Kannustetaan riskitestin tekemiseen.
RISKIN TUNNISTAMINEN 

Riskitesti täytetään  
osoitteessa www.stopdia.fi. 

Riskitestin verkossa tehneistä alkumittauksiin tulevista

:lla sokerit  
koholla52 % :lla todetaan  

diabetes6 %
Testi löytää tehokkaasti riskissä olevat.

LOPPUMITTAUKSET

Lähtötilanteessa tehdyt 
alkumittaukset uusitaan. StopDialla on valmis resepti tuleville maakunnille: näin 

ennaltaehkäisevää toimintaa voi kustannustehokkaasti järjestää 
osana terveydenhuollon normaalia toimintaa.

StopDia on 
jo nyt osa 

terveydenhuollon 
normaalia 
toimintaa.

StopDia-hanke on kehittänyt mallin, jonka avulla ennaltaehkäisevää toimintaa voi järjestää 
kustannustehokkaasti osana terveydenhuollon normaalia toimintaa. Mallin avulla löydetään 

tehokkaasti tyypin 2 diabetes -sairastumisriskissä olevat, ja digiratkaisuin ja ryhmän 
voimalla kannustetaan terveellisempien elintapojen omaksumiseen.

Numerotiedot perustuvat 31.1.2018 tilanteeseen

Kuva 1. StopDia-interventio.
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Tutkittavat löytyivät riskitestillä

Finterveys-väestötutkimuksen perusteella 23 prosen-
tilla 30-vuotiaista ja sitä vanhemmista miehistä ja 28 
prosentilla naisista on diabetesriskitestin tuloksen 
mukaan kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetek-
seen seuraavan kymmenen vuoden aikana (7). Yksi 
StopDia-tutkimuksen tavoitteista oli tunnistaa nämä 
henkilöt mahdollisimman kattavasti ja tarjota heille 
mahdollisuus osallistua interventiotutkimukseen.

Tutkimusta varten pystytettiin rekrytointisivus-
to osoitteeseen stopdia.fi. Sivuston ytimessä oli tuttu 
diabeteksen riskitesti, jossa 12 pistettä tai enemmän 
katsottiin kohonneen riskin merkiksi. Vastaajan riskin 
katsottiin kohonneen myös, jos 
häneltä oli useammin kuin kerran 
mitattu kohonnut paastoglukoosi-
arvo tai kahden tunnin glukoosi-
arvo (IFG /IGT) tai hän oli sairas-
tanut raskausdiabeteksen. Lisäksi 
selvitimme muutamalla kysymyk-
sellä vastaajien taustatietoja. Eri-
tyisesti olimme kiinnostuneita siitä, mistä vastaaja oli 
kuullut StopDiasta, sillä halusimme selvittää eri vies-
tintäkanavien tehoa riskitestaukseen kannustamisessa.  

Kaiken kaikkiaan StopDia-riskitestisivulla käy-
tiin vuoden kestäneen rekrytointijakson aikana noin 
190 000 kertaa, ja valtaosa kävijöistä tuli postinume-
ron perusteella muualta kuin hankealueilta. Loppuun 
asti testin teki ja palautteen riskistään sai noin 130 000 
vastaajaa. Heistä lähes joka toisen sairastumisriski oli 
kohonnut. Hankealueiden ulkopuolella ei ollut Stop-
Dian puitteissa mahdollista tarjota ehkäisyinterven-
tioita, mutta nämäkin vastaajat saivat riskipisteiden 
mukaisen ohjeistuksen sekä tarvittaessa kehotuksen 
ottaa yhteyttä oman alueensa terveyspalveluihin.  

Hankealueilta löydettiin noin 12 000 ihmistä, joi-
den riski oli kohonnut. Se on laskennallisesti noin 16 

prosenttia kaikista niistä hankealueiden asukkaista, 
joiden riski on kohonnut. Löydetyistä kaksi kolman-
nesta kertoi olevansa kiinnostunut osallistumaan 
StopDia-tutkimukseen. Tästä voidaan päätellä, että 
ehkäiseviin interventioihin löytyisi kyllä osallistujia, 
jos interventioita vain olisi tarjolla ja niihin ohjattaisiin 
systemaattisesti. 

Monen kanavan kautta

Hankkeen aikana näkyi selvästi, miten viestinnän koh-
dentaminen lisää omatoimisen riskintunnistamisen 
kattavuuden moninkertaiseksi. Tutkijaryhmän jäsen-
ten televisioesiintymiset ja diabetesaiheiset iltapäivä-

lehtijutut toivat valtakunnallisen 
ryntäyksen testisivustolle. Toisaal-
ta tutkimusalueiden paikallisleh-
dissä julkaistut tarinalliset artikke-
lit tavoittivat hyvin hankealueilla 
asuvia. 

Myös sosiaalisen median kam-
panjat levisivät hyvin. Erityisesti 

Youtube-videot, joissa Jope Ruonansuun sivupersoo-
nahahmo testasi diabetesriskinsä ja pohti hankkeeseen 
mukaan lähtemistä, otettiin hyvin vastaan. Vaikka 
näiden kanavien ohjaamana tulleiden vastaajien dia-
betesriski oli muita vastaajia harvemmin kohonnut, 
tavoitettujen suuri määrä auttoi löytämään myös tut-
kimukseen sopivia henkilöitä. 

Tutkimusalueiden apteekit ja terveydenhuollon 
palvelupisteet osallistuivat aktiivisesti rekrytointiin. 
Niiden kautta mukaan saatiin erityisesti ihmisiä, joi-
den riski sairastua oli suuri. Valtaosa riskitestaajista 
(88 prosenttia) tuli kuitenkin muuta kautta. Ilmeisesti 
diabetesriskistä puhumisen yhdistäminen kiireiseen 
vastaanotto- ja asiakaspalvelutyöhön ei ole itsestään 
selvää. Lisäksi kasvotusten pystyy tavoittamaan 
vähemmän ihmisiä kuin eri medioiden avulla.

Koomikko Jope Ruonansuu pohti StopDia-tutkimukseen osallistumista Youtube-videossa.

Tutkijaryhmän jäsenten 
televisioesiintymiset 
ja diabetesaiheiset 

iltapäivälehtijutut toivat 
valtakunnallisen ryntäyksen 

riskitestisivustolle.
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Muutama iso tutkimusalueella toimiva työnanta-
ja osallistui rekrytointiin lähettämällä työntekijöilleen 
sähköpostitse linkin rekrytointisivustolle. Työpaikko-
jen kautta tavoitettiinkin runsaasti vastaajia riskitesti-
sivulle, mutta he olivat valtaosin naisia, joiden riskitaso 
oli keskimääräistä pienempi. Miesten tavoittamiseen 
tämä ei ollut hyvä kanava, sillä he työskentelivät naisia 
tyypillisemmin tehtävissä, joissa sähköpostin käyttö ei 
ollut jokapäiväistä. 

Miesten tavoittaminen oli yrityksistä huolimatta 
vaikeaa, ja kaiken kaikkiaan miehiä oli testin täyttä-
jistä 30 prosenttia ja osallistumisesta kiinnostuneista 
vain 23 prosenttia. Heistä moni mainitsi tehneensä 
riskitestin ystävän tai sukulaisen, taval-
lisimmin puolison, kehotuksesta. Lähei-
sen merkitystä riskin tunnistamisessa ei 
siten kannata väheksyä, etenkään kun on 
kyse miehistä.

Pelkän riskitestisivun tai muun rek-
rytointikanavan pystyttäminen ei riitä, vaan asiasta 
pitää viestiä jatkuvasti monia eri kanavia hyödyntäen. 
Terveydenhuollon ulkopuolisilla rekrytointitoimil-
la mukaan saadaan henkilöitä, jotka eivät vielä ole 
terveys asemien vakioasiakkaita. 

Osallistuminen helpoksi

Myös sivuston helppokäyttöisyys ja sujuva ohjautu-
minen jatkotoimenpiteisiin on tärkeää: StopDia-tutki-
muksessa lähes 8 000 tutkimukseen soveltuvaa ihmistä 
klikkasi riskitestituloksen saatuaan olevansa kiinnos-
tunut osallistumaan tutkimukseen, mutta vain runsas 
3 000 lopulta varasi itselleen tutkimusajan. 

Todennäköisesti useampi olisi läh-
tenyt mukaan, jos tutkijoilla olisi ollut 
mahdollisuus kerätä riskitestaajien 
yhteystiedot ja ottaa heihin yhteyttä, 
mutta lääketieteellisiä tutkimuksia 
koskeva lainsäädäntö ei mahdollista-
nut tätä. Kun osallistuminen jäi oman 
aktiivisuuden varaan, todennäköises-
ti menetimme juuri niitä, jotka olisivat eniten hyöty-
neet elintapaohjauksesta.

Varsinaiseen tutkimukseen pääsivät mukaan 
18–70-vuotiaat, jotka asuivat hankealueella, joiden 
diabetesriski oli kohonnut ja jotka eivät olleet raskaa-
na tai parhaillaan syöpähoidoissa. Koska hankkeessa 
käytettiin digitaalisia menetelmiä, osallistujalla piti 
olla sähköpostiosoite ja jokin päätelaite käytössään. 
Sähköpostin puute tuli noin 9 prosentilla osallistu-
misen esteeksi. Heistä suhteellisesti suurempi osa oli 

miehiä ja vähän koulutettuja, mikä oli tärkeä havainto 
digitaalisten interventioiden saavutettavuutta ja erityi-
sesti sosioekonomisia terveyseroja ajatellen.

Aluksi kaikille kriteerit täyttäville tehtiin glukoo-
sirasituskoe lähtötilanteen kartoittamiseksi. Osallis-
tujista 5 prosentilla arvot viittasivat jo olemassa ole-
vaan diabetekseen, ja heidät siirrettiin diabeteshoitoon 
alueen käytäntöjen mukaisesti. Yli puolella todettiin 
glukoositasapainon häiriö, mikä osoittaa diabetesris-
kitestin olevan edelleen hyvä ja kustannustehokas tapa 
tunnistaa niitä, joiden sairastumisriski tyypin 2 diabe-
tekseen on kohonnut.

Ohjauskeinot puntarissa 

Tutkimukseen osallistujat jaettiin satun-
naisesti kolmeen ryhmään: kolmannes 
osallistui ryhmäohjaukseen ja sai digi-
taalisen sovelluksen käyttöönsä, kol-
mannes käytti pelkästään sovellusta ja 

kolmannes toimi vertailuryhmänä (5). Noin sata han-
kealueilla työskentelevää terveydenhuollon ammatti-
laista koulutettiin voimaannuttavan ryhmäohjausmal-
lin käyttöön. Ryhmäohjausmalli oli kehitetty Ikihyvä 
Päijät-Häme -hankkeen mallin pohjalta, ja se koostui 
kuudesta ohjauskerrasta. Kaiken kaikkiaan ohjausta 
annettiin hankkeen aikana yli 80 ryhmässä. 

Tutkijaryhmä kehitti VTT:n johdolla web-pohjaisen 
Pienet teot -sovelluksen, jota voi käyttää puhelimella, 
tabletilla tai tietokoneella. Sovelluksen taustalla on 
tottumusten luontiin perustuva ohjaus ja omaehtoisen 
motivaation tukeminen (8), jotka tutkimusten mukaan 
voivat johtaa pitkäaikaiseen muutokseen. Ajatukse-

na on, että suuri osa päivittäisestä 
toiminnastamme tapahtuu ilman tie-
toista päätöstä, ympäristön vihjeiden 
ja tottumusten ohjaamana. Jos tapana 
on napostella televisiota katsoessa, jo 
lempisarjan tunnusmusiikki toimii 
ärsykkeenä, joka johtaa jääkaapille 
menemiseen. Tottumukset muodos-

tuvat kuin itsestään, mutta niitä voi myös kehittää 
toistamalla haluttua toimintaa samana pysyvässä kon-
tekstissa. 

Pienet teot -sovellus sisältää nimensä mukaisesti 
yli 400 pientä tekoa jaoteltuna 13 kategoriaan. Niitä 
käyttäjä voi selata, valita kokeiltavakseen itselleen 
sopivimmat ja mieluisimmat ja raportoida suorituk-
sensa. Sovellus antaa palautetta suoriutumisesta ja 
ohjaa käyttäjää vähitellen omaksumaan uusia, terve-
yttä ja hyvinvointia lisääviä tottumuksia. 

Miesten 
tavoittaminen 
oli yrityksistä 

huolimatta vaikeaa.

Suuri osa päivittäisestä 
toiminnastamme 

tapahtuu ilman tietoista 
päätöstä, ympäristön 

vihjeiden ja tottumusten 
ohjaamana.



13Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2020

Työpaikat tuuppasivat muutokseen

StopDian uusi näkökulma aikaisempiin hankkeisiin 
verrattuna oli selvittää, miten elinympäristön toimilla 
voidaan tukea terveellisiä elintapoja. Tämä tutkimus-
osuus toteutettiin yhteistyössä 15 työnantajan kanssa. 
Tutkijaryhmä kehitti tieteelliseen kirjallisuuteen ja 
työnantajahaastatteluihin perustuvan työ kalupakin 
(9), www.uef.fi/web/stopdia/materiaalipankki, 
josta osallistuvat työpaikat saattoivat valita itselleen 
sopivimmat konkreettiset keinot testattaviksi. 

Työkalupakki perustuu niin sanottuun tuuppaus-
ideologiaan (nudge). Siinä vaikutetaan jokapäiväisiin 
elintapavalintoihin muokkaamalla valintaympäristöä, 
kuitenkin niin, että mahdollisuus 
valita myös ”huonompi” vaihto-
ehto edelleen säilyy. Ajatus on, 
että henkilö ajautuu kuin itsestään 
tekemään terveellisempiä valinto-
ja, ilman aktiivista päätöstä. 

Kaupoissa samaa tekniikkaa on hyödynnetty jo 
pitkään esimerkiksi asettamalla tietty myyntiartikkeli 
silmän korkeudelle, hyllyn päätyyn kulkureitin varrel-
le tai kassojen yhteyteen. Osa satunnaistettuun tutki-
mukseen osallistuneista työskenteli näillä niin sano-
tuilla tuuppaustyöpaikoilla, mikä mahdollisti myös 
tuuppauksen ja yksilöintervention yhteisvaikutuksen 
tutkimisen.

Hyvää palautetta  

StopDia-ryhmäohjausmalli sai hyvää palautetta sekä 
osallistujilta että ohjaajilta. Myös digitaalinen sovel-
lus otettiin vastaan hyvin, ja lähes kaikki sovellukseen 
linkin saaneet vähintäänkin kokeili-
vat tekojen valitsemista ja seuran-
taa. Puolen vuoden käytön jälkeen 
yli 50 prosenttia osallistujista kävi 
sovelluksessa viikoittain. 

StopDia-interventiojakso kesti 
vuoden, ja alussa ja lopussa osallistu-
jat täyttivät kyselylomakkeita ja osallistuivat kliinisiin 
ja laboratoriomittauksiin. Mittausten avulla tullaan sel-
vittämään interventioiden vaikutuksia muun muassa 
riskitekijöihin ja terveyskäyttäytymiseen. Pidemmän 
ajan seurantatiedot, joiden perusteella voidaan tehdä 
johtopäätöksiä esimerkiksi diabetessairastuvuudesta, 
saadaan rekistereistä. 

Ennaltaehkäisevien toimien vaikuttavuuden osoit-
taminen hyödyttää sekä päätöksentekijöitä että palve-
lujen maksajia. Terveydellisten, sosiaalisten ja talou-
dellisten hyötyjen osoittaminen ei ole yksinkertaista. 

Miten mitata sellaisen asian vaikuttavuutta, jota ei 
tehdä systemaattisesti tai josta ei ainakaan raportoida 
systemaattisesti? Esimerkiksi StopDia-tutkimuksessa 
kehitetyn terveyden edistämisen investointilaskurin 
(10), www.uef.fi/web/stopdia/paattajille1, avulla 
kunta voi haarukoida säästöjä, joita diabeteksen ehkäi-
syyn panostaminen voi tuoda.

Tulevaisuuden askelmerkit

Askel kohti kattavaa tyypin 2 diabeteksen riskin tun-
nistamista olisi kansallisella alustalla toimivan digitaa-
lisen testin käyttöönotto. Nykyinen testi on julkaistu 
StopDian, THL:n ja Diabetesliiton sivustolla. Vastaaja 

ohjattaisiin tarvittaessa saumat-
tomasti ja sujuvasti palvelujen 
pariin, olivatpa palvelut digitaa-
lisia tai yksilö- tai ryhmävalmen-
nuksia. Samalla löydettäisiin ja 
saataisiin hoidon piiriin niitä 

ihmisiä, joiden diabetes on tunnistamatta. 
Kansalaiset eivät kuitenkaan itsestään löydä testi-

sivulle. Viestintävastuun on hyvä olla riittävän laajoilla 
hartioilla, esimerkiksi maakunnilla. Ylipäänsä on syy-
tä huomioida, että ennaltaehkäisevistä hoitoketjuista 
tulee viestiä sekä ammattilaisille että potilaille. Uusia 
toimintatapoja tulee juurruttaa hoitoyksikkö kerral-
laan.

On resurssien tuhlausta tunnistaa ihmiset, joiden 
riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on kohonnut, 
seurata heidän terveyttään ja aloittaa hoito vasta sit-
ten, kun heille tulee lääketieteellisiä ongelmia. Nämä 
ihmiset tarvitsevat yksilöllisiä ja tehokkaita sairastu-

mista ehkäiseviä palveluita heille 
sopivana ajankohtana. Palveluiden 
tulee olla kaikille helposti saavutet-
tavissa ja löydettävissä. Jos palve-
lut tavoittaisivat edes osan näistä 
ihmisistä ja niillä saataisiin vaikka-
pa vain hieman kohennettua elinta-

poja, vaikutus kansanterveyteen voisi olla suuri.
Palveluiden käyttöä on seurattava julkisessa ter-

veydenhuollossa, jotta niiden vaikuttavuus voidaan 
todentaa ja palvelut kohdentaa oikeille ihmisille. 
Esimerkiksi jo nyt on analysoitavissa, ketkä hyötyvät 
digitaalisista palveluista ja kenelle kannattaa tarjota 
jotain muuta. Jos kansalliset terveyden edistämisen 
rahoitusmallit perustuisivat mitattuihin tuloksiin, 
olisi mahdollista hyödyntää myös yksityisten toi-
mijoiden osaamista nykyistä paremmin. Sitä kautta 
luotaisiin edellytyksiä myös yksityisten palvelujen 

Elintapoihin liittyvien 
sairauksien ehkäisy 

ei voi olla vain 
terveydenhoitojärjestelmän 

vastuulla.

Investointilaskurin avulla 
kunta voi haarukoida säästöjä, 

joita diabeteksen ehkäisyyn 
panostaminen voi tuoda.
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vaikuttavuuden osoittamiselle osana kokonaisuutta. 
Julkisen terveydenhuollon päätöksentekijöitä tulisi 
rohkaista ostamaan palveluita yksityisiltä toimijoilta, 
jotta kaikkea ei tarvitse kehittää itse.

Elintapoihin liittyvien sairauksien ehkäisy ei voi 
olla vain terveydenhoitojärjestelmän vastuulla. Julki-
set organisaatiot, työnantajat ja ruokapalvelut voivat 
halutessaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveys-
käyttäytymiseen. Kansalaisten terveenä ja toimintaky-
kyisenä säilymisen edistäminen tulisi saada yhteiseksi 
normiksi. Siinä onnistuminen edellyttää hallintorajat 
ylittävää päätöksentekoa. 

3. Koski S (2019) Diabetesbarometri 2019. ISBN 978952486
2349. Suomen Diabetesliitto ry. Saatavilla: www.diabetes.fi/
diabetesbarometri (viitattu 11.12.2019).

4. Diabetesliitto. Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011. 
Saatavilla: www.diabetes.fi/yhteiso/vaikuttaminen/tutkimuk
set_ja_selvitykset/diabeteksen_kustannukset_suomessa_20022011 
(viitattu 11.12.2019)

5. Pihlajamäki J, Männikkö R, TillesTirkkonen T, ym. Digitally 
supported program for type 2 diabetes risk identification and 
risk reduction in realworld setting: protocol for the StopDia 
model and randomized controlled trial. BMC public health 
2019;19(1):255.

6. Sigfrids A, Leväsluoto J ja Kohl J. (2018) Hyvinvoinnin edis
täminen nyt! StopDiahankkeen toimijahaastatteluiden antia. 
ISBN 9789513886233. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 
Saatavilla: www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2018/T322.pdf (viitattu 
11.12.2019)

7. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K ja Koskinen S. 
(2018) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 
2017tutkimus. ISBN 9789523431058. Saatavilla: http://urn.
fi/URN:ISBN:9789523431058 (viitattu 11.12.2019) 
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Dumppaa diabetes -hanke testasi uusia 
työkaluja, joita on kehitetty tyypin 2 
diabeteksen torjumiseen, sairastumis-
vaarassa olevien tunnistamiseen ja pitkä-
aikaisten elintapamuutosten tukemiseen.  Kuva: Shutterstock

Elintaparemontin 
uudet työkalut 
testissä

Dumppaa diabetes -kokeilun tarkoitus oli testata puo-
len vuoden aikana, millaiset keinot toimivat tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyssä ja mitkä eivät. Valtioneuvosto 
tuki yhteensä 14:ää kokeilua. Kokeilut tarjosivat rat-
kaisuja erityisesti ruokavalioon, liikkumiseen sekä 
elämänhallintaan. Monissa niistä hyödynnettiin digi-
taalisia ratkaisuja, kuten mobiilisovelluksia.

Osassa projekteista saavutettiin myönteisiä tulok-
sia lyhyen kokeilujakson aikana. Esimerkiksi Apua 
hallitsemattomaan syömiseen -ohjelmassa osalistujat 
pystyivät vähentämään ahmimista ohjatun ryhmä-
toiminnan ja vertaistuen avulla. Kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen tähtäävä Helmi-hyvinvointi-

valmennus onnistui tavoitteissaan etävertaisryhmän 
avulla. Valmennukseen osallistuneista valtaosa lisäsi 
säännöllistä liikuntaa ja oppi hallitsemaan ruoka- ja 
unirytmiä paremmin. Myös osallistujien kasvisten 
käyttö lisääntyi, ja vyötärönympärys kapeni liki neljäs - 
osalla.

Trainer4you-verkkokoulutuksessa koulutettiin 
terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät 
tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien parissa. 
Jokainen osallistuneista kertoi saaneensa hyviä työ-
kaluja asiakkaiden elämäntapavalmennukseen. 

Dumppaa diabetes -kokeiluihin voi tutustua osoit-
teessa www.kokeilunpaikka.fi.
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• Digitaalinen hiilihydraattikäsikirja Android- ja iPhone-puhelimiin.

• Tukee elämää diabeteksen kanssa.

• Ladattavissa puhelimiin maksutta Google Play ja App Store -sovelluskaupoista 
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Kahden laajan seurantatutkimuksen 
tulokset viittaavat siihen, että runsas 
gluteeninsaanti lapsena voi lisätä  
tyypin 1 diabeteksen esiasteen ja 
keliakian riskiä. Tutkimuksissa seurat  -
tiin lapsia, joilla on perinnöllinen   
alttius näihin sairauksiin.

Syksyllä 2019 julkaistiin tuloksia kahdesta laajasta lap-
suuden ravintotekijöiden ja autoimmuunisairauksien 
yhteyksiä selvittävästä seurantatutkimuksesta (1,2). 
Tutkimustulokset antavat viitettä siitä, että runsas glu-
teenin ja viljojen saanti lapsuudessa voi lisätä tyypin 1 
diabeteksen esiasteen riskiä (1) ja että gluteeninsaanti 
lapsuudessa voi lisätä keliakiavasta-aineiden muodos-
tumisen riskiä (2). Tutkimushankkeisiin osallistuneil-
la lapsilla on perinnöllisesti kohonnut riski sairastua 
tyypin 1 diabetekseen ja keliakiaan. Tässä artikkelissa 
kuvataan tutkimukset lyhyesti ja pohditaan niiden 
merkitystä.

DIPP, viljojen käyttö ja tyypin 1 diabetes

Tutkimukseen osallistui 5 545 DIPP-syntymäkohortin 
lasta, jotka oli kutsuttu mukaan kohonneen, HLA-
genotyyppiin pohjautuvan diabetesriskin perusteella 
(1). Lapset olivat syntyneet vuosina 1996–2004 Tam-
pereen tai Oulun alueella. Lapsilta kerättiin kolmen 
päivän ajalta ruokapäiväkirjatietoa kolmen ja kuuden 
kuukauden sekä yhden, kahden, kolmen, neljän ja 
kuuden vuoden iässä. Ruokapäiväkirjoista laskettiin 
kauran, vehnän, rukiin, ohran, riisin, gluteenia sisäl-
tävien viljojen, gluteenin ja ravintokuidun päivittäiset 
saantimäärät. 

Lapsilta kerättiin 3–12 kuukauden välein verinäyt-
teitä, joista määritettiin tyypin 1 diabetekseen kytkey-

tyviä vasta-aineita. Tyypin 1 diabeteksen esiasteen 
määritelmä täyttyi, jos lapsella todettiin toistetusti 
saarekesoluvasta-aineita (ICA) sekä vähintään yksi 
biokelmiallisista vasta-ainelajeista (IAA, GADA, IA-
2A). Tieto tyypin 1 diabetekseen sairastumisesta saatiin 
Suomen lasten diabetesrekisteristä.

Lasten viljojen, gluteenin ja ravintokuidun saantia 
0–6 vuoden iässä suhteessa tyypin 1 diabeteksen esias-
teen ja kliinisen taudin riskiin tarkasteltiin yhteismal-
linnuksella (joint modelling). Kullekin lapselle laskettiin 
eri viljojen kulutusta heijastava yksilöllinen käyrä, jon-
ka yhteys tyypin 1 diabetekseen tai sen esiasteeseen 
selvitettiin. Tässä tutkimuksessa seuranta-aika rajattiin 
kuuteen vuoteen. 

Kuuden vuoden seurannassa 246 lapselle kehittyi 
tyypin 1 diabeteksen esiaste ja 90 lasta sairastui kliini-
seen tyypin 1 diabetekseen. Lapsen kauran, vehnän, 
rukiin, gluteenia sisältävien viljojen, gluteenin ja ravin-
tokuidun saanti oli yhteydessä suurempaan tyypin 1 
diabeteksen esiasteen riskiin. Kymmenen gramman 
lisäys kauran, vehnän, rukiin ja gluteenia sisältävien 
viljojen päivittäisessä saannissa oli yhteydessä (samas-

sa järjestyksessä) 19, 12, 
22 ja 12 prosenttia suu-
rempaan tyypin 1 diabe-
teksen esiasteen riskiin. 

Kymmenen gram-
man lisäys gluteenin 
saannissa yhdistyi yli 
kolminkertaiseen riskiin 

ja sama lisäys ravintokuidun saannissa noin kaksin-
kertaiseen riskiin. Yhteydet säilyivät merkitsevinä, kun 
testit vakioitiin lapsen sukupuolen ja HLA-genotyypin 
mukaan sekä kun huomioitiin perheenjäsenen diabe-
tes ja kokonaisenergian saanti. Yhteydet säilyivät myös 
niin sanotun monitestauskorjauksen jälkeen. Menetel-
mällä voidaan pienentää sattumasta johtuvien löydös-
ten riskiä. 

Viljojen saannin yhteydet kliinisen tyypin 1 diabe-
teksen riskiin olivat samansuuntaiset kuin esiasteen 
riskiin, mutta yhteydet eivät säilyneet tilastollisesti 
merkitsevinä energiavakioinnin ja monitestauskor-
jauksen jälkeen. Tutkimuksessa ei havaittu, että HLA-
genotyyppi vaikuttaisi yhteyksien voimakkuuksiin. 

TEDDY, gluteeninsaanti ja keliakia

Tutkimukseen osallistui 6 605 TEDDY-syntymäko-
hortin lasta, jotka oli kutsuttu mukaan kohonneen, 
HLA-genotyyppiin perustuvan diabetesriskin perus-
teella (2). Lapset olivat syntyneet vuosina 2004–2010 

DIPP ja TEDDY
• DIPP-tutkimuksessa vastasyntyneiltä etsi-
tään tyypin 1 diabetekselle altistavia perintö-
tekijöitä. Mukana ovat Turun, Tampereen ja 
Oulun yliopistolliset sairaalat. 

• Kansainvälinen TEDDY-tutkimus kartoittaa 
erilaisten ympäristötekijöiden osuutta tyypin 
1 dia beteksen kehittymisessä.

Kymmenen gramman 
lisäys gluteenin 
saannissa yhdistyi 
yli kolminkertaiseen 
tyypin 1 diabeteksen 
esiasteen riskiin.



   Johtopäätökset
 
• Hiljattain julkaistussa suomalaistutkimuksessa 

havaittiin yhteys lapsen vehnän, rukiin, kauran, 
ravintokuidun ja gluteenin saannin sekä tyypin 
1 diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden 
ilmaantumisen välillä lapsilla, joiden diabetesris-
ki oli perinnöllisesti kohonnut. Vastaava yhteys 
havaittiin kansainvälisessä TEDDY-tutkimuksessa 
lapsen gluteenin saannin ja keliakiaan liittyvien 
vasta-aineiden ja keliakian ilmaantumisen välillä. 

• Tarvitaan lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää, 
mistä havaitut yhteydet johtuvat ja voidaanko 
diabeteksen ja keliakian ilmaantuvuutta tulevai-
suudessa vähentää ravitsemukseen vaikuttamalla. 
Täysjyväviljojen käyttöä osana monipuolista ruo-
kavaliota ei ole syytä rajoittaa näiden tutkimusten 
perusteella. 
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 Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Lap-
silta kerättiin kolmen päivän ruokapäiväkirjatietoa 
kuuden, yhdeksän ja kahdentoista kuukauden iässä 
sekä puolivuosittain viiden vuoden ikään saakka. 
Ruokapäiväkirjoista laskettiin gluteenin päivittäiset 
saantimäärät. 

Lapsilta kerätyistä verinäytteistä määritettiin 
keliakiaan liittyviä vasta-aineita (kudostransglutami-
naasi) 24 kuukauden iässä ja sen jälkeen vuosittain 15 
vuoden ikään saakka. Seuratut muuttujat olivat toiste-
tusti todettu keliakiavasta-ainepositiivisuus sekä klii-
ninen keliakia. 

Tilastomenetelmänä käytettiin yhteismallinnusta, 
kuten DIPP-tutkimuksessakin. Lisäksi tutkimuksessa 
käytettiin Coxin regressiomallia ja martingaali-residu-
aalianalyysiä mahdollisten kynnysarvojen löytämiseksi. 

Seurannassa (mediaani yhdeksän vuotta) 1 216 lap-
selle kehittyi keliakiaan liittyviä vasta-aineita. Näistä 
lapsista 447 sairastui keliakiaan. Yhteismallinnuksella 
tarkasteltuna yhden gramman lisäys lapsen päivittäi-
sessä gluteeninsaannissa oli yhteydessä 30 prosent-
tia suurempaan keliakiaan liittyvien vasta-aineiden 
ilmaantumisen riskiin ja 50 prosenttia suurempaan 
kliinisen keliakian riskiin. 

Vakioinneissa huomioitiin HLA-genotyyppi, maa, 
sukupuoli, keliakiaa sairastava lähisukulainen ja koko-
naisenergiansaanti. Lisäanalyyseissä havaittiin kyn-
nysarvoksi kaksi grammaa gluteenia päivässä, mikä 
vastaa puolikasta paahtoleipäsiivua. Kahden vuoden 
iässä yli kaksi grammaa gluteenia päivässä saavien ris-
ki sairastua keliakiaan oli noin 70 prosenttia suurempi 
kuin kaksi grammaa tai vähemmän saavilla. 

Näyttö vaihtelee 
muissa tutkimuksissa 

Gluteenin yhteyttä tyypin 1 diabetekseen tai keliakiaan 
on selvitetty aikaisemmin myös muissa tutkimuksissa. 
Yhdysvaltalaisessa DAISY-tutkimuksessa, johon osal-
listuneilla lapsilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 1 
diabetekseen, gluteenin saanti ei ollut yhteydessä tyypin 
1 diabeteksen esiasteeseen (3). Sen sijaan väestöpohjaisen 
norjalaistutkimuksen alustavien tulosten mukaan lapsen 
suurempi gluteenin saanti 18 kuukauden iässä oli yhtey-
dessä kohonneeseen tyypin 1 diabeteksen riskiin siten, 
että kymmenen gramman lisäys gluteenin saannissa 
yhdistyi 46 prosenttia suurempaan diabetesriskiin (Lund-
Blix ym, preprint https://doi.org/10.1101/19001883). 
Tanskalaistutkimuksessa havaittiin puolestaan suora 
yhteys äidin raskaudenaikaisen gluteeninsaannin ja lap-
sen tyypin 1 diabeteksen välillä (4).

Lapsen suurempi gluteenin saanti oli yhteydessä 
kohonneeseen keliakian riskiin yhdysvaltalaisessa 
DAISY-tutkimuksessa lapsilla, joiden keliakiariski oli 
suurentunut (5), sekä norjalaisessa väestöpohjaisessa 
kohortissa (6). Sen sijaan useita Euroopan maita sisältä-
vässä pitkittäistutkimuksessa gluteenin saanti yhdistyi 
keliakiariskiin vain tietyn HLA-genotyypin (DQ2.2/-
DQ7) kantajilla (7). 

Gluteeni vai jokin muu aiheuttajana?

Gluteeni on yhdistetty keliakiaan, ja sen vaikutusme-
kanismit immuunijärjestelmän reaktion aikaansaa-
massa suolinukan vaurioitumisessa tunnetaan melko 
hyvin (8). Deaminoidut gluteenin gliadiinipeptidit 
kulkeutuvat ohutsuolen lamina propria -kerroksen 
läpi ja sitoutuvat antigeenin esittelijäsolun pinnalle 
HLA-DQ2- ja -DQ8-molekyyleihin, mikä laukaisee 
immuuni järjestelmän reaktion (8). 

Sen sijaan tyypin 1 diabeteksen osalta ei tiedetä, 
miten gluteeni voisi lisätä diabetesriskiä. Gluteeni 
saattaisi toimia antigeeninä kuten keliakiassa. Toisaalta 
eläintutkimusten perusteella gluteeni voisi myös vai-
kuttaa suoliston läpäisevyyteen, tulehdustilaan ja mik-
robistoon ja altistaa siten epäsuorasti tyypin 1 diabe-
tekselle (9). Kuitenkaan suurin osa gluteenia syövistä 
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lapsista, joiden riski on kohonnut, ei koskaan sairastu 
keliakiaan tai tyypin 1 diabetekseen. Näin ollen glutee-
nilla saattaisi olla yhteisvaikutuksia joidenkin muiden 
ympäristötekijöiden kanssa. 

DIPP-tutkimuksessa havaittiin myös kauran ja 
ravintokuidun saannin olevan yhteydessä tyypin 1 
diabeteksen esiasteen riskiin (1). Tämän perusteella 
on huomioitava, että viljoissa voi olla gluteenin lisäk-
si muitakin tekijöitä, jotka voivat selittää havaittuja 
yhteyk siä. Kauran aveniini kuuluu gluteenin tavoin 
prolamiineiksi kutsuttujen proteiinien ryhmään, mutta 
sen vaikutuksen ajatellaan olevan vähemmän immu-
nogeeninen kuin vehnän, rukiin ja ohran prolamiinien. 

Muita tyypin 1 diabeteksen riskiä lisääviä tekijöitä 
viljatuotteissa voisivat olla muun muassa yleisesti ter-
veyden kannalta haitallisina pidettävät amylaasi-trypsii-
ni-inhibiittorit, raskasmetallit, homeet ja niiden toksiinit, 
torjunta-ainejäämät sekä viljatuotteiden valmistamiseen 
liittyvät tekijät, kuten paistamisessa syntyvät AGE-
yhdisteet (advanced glycation end-products). Näyttö 
näiden yhdisteiden ja tyypin 1 diabeteksen tai keliakian 
riskin välillä on kuitenkin toistaiseksi hyvin vähäistä.

On huomattava, että tähän asti havaitut yhteydet 
ovat havainnoivista tutkimuksista eikä sekoittavien 
tekijöiden osuutta viljojenkäytön tai gluteeninsaannin 
ja diabetes- tai keliakiariskin välisiin yhteyksiin voida 
kaikilta osin sulkea pois. 

 
Vaikuttaako aloitusikä? 

Useat tutkimukset ovat pyrkineet myös selvittämään, 
vaikuttaako viljojen tai gluteenin aloitusikä tyypin 1 
diabeteksen ja keliakian riskiin. Kun annosta ei huomi-
oida, gluteenin aloitusikä ei ole ollut johdonmukaisesti 
yhteydessä tyypin 1 diabeteksen tai keliakian riskiin.

Tyypin 1 diabetekseen liittyen ei voida sanoa ikää, 
jolloin viljojen tai gluteeninsaanti olisi erityisesti yhtey-
dessä sairastumisriskiin. Keliakian osalta näyttää siltä, 
että suuret saantimäärät erityisesti varhaislapsuudessa 
saattavat olla haitallisia. Esimerkiksi yhdysvaltalaises-
sa DAISY-tutkimuksessa gluteenin saannin yhteydet 
keliakiaan liittyviin vasta-aineisiin olivat hieman vah-
vemmat, kun tarkasteltiin saantia 12 kuukauden iässä 
verrattuna koko lapsuuden saantiin (5). 

Ruotsalaistutkimuksessa puolestaan havaittiin, 
että suurempi päivittäinen annos viljoja pian viljojen 
käytön aloittamisen jälkeen lisäsi keliakiariskiä verrat-
tuna pieniin käyttöannoksiin (10). 

Mitä suositukset sanovat?

Täysjyväviljojen käyttöön liittyy aiemman tutkimus-

näytön perusteella paljon terveyshyötyjä (11), ja viljat 
ovat edelleen osa monipuolista terveellistä ruokava-
liota. Ravitsemussuositusten mukaan viljojen maiste-
lu olisi hyvä aloittaa 5–6 kuukauden iässä maisteluan-
noksilla ja leikki-ikäisille sopiva määrä viljatuotteita on 
vähintään neljä annosta päivässä (12). 

Tähänastiset havainnot lapsen gluteeninsaannin 
tai viljojen käytön yhteydestä tyypin 1 diabeteksen tai 
keliakian riskin perustuvat havainnoiviin tutkimuk-
siin, joissa tutkittavien lasten sairastumisriski on pää-
osin ollut koholla. Vastaavia havaintoja on kuitenkin 
myös väestötutkimuksista. Jatkotutkimuksissa olisi 
tärkeää selvittää, mikä havaittuja yhteyksiä selittää. 

Olisi hyvä selvittää esimerkiksi, vaikuttaako viljo-
jen, gluteenin tai muiden viljojen sisältämien tekijöiden 
suuri saanti suoliston läpäisevyyden lisääntymiseen tai 
suoliston tulehdukseen tai suoliston mikrobiston koos-
tumukseen. Kaikki edellä mainitut muutokset on jo lii-
tetty tyypin 1 diabeteksen varhaisvaiheeseen. 

Lisäksi olisi hyvä selvittää, voivatko havaitut 
yh tey det johtua yhteisvaikutuksista esimerkiksi mui-
den ravintotekijöiden tai infektioiden kanssa. On myös 
huomioitava, että riskiä lisäävät tekijät voivat olla eri-
laisia esimerkiksi asuinmaan perinnöllisen riskin suu-
ruuden mukaan. 
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Gluteenittoman ruokavalion ja 
diabeteksen hoidon yhdistäminen 
vaatii taitoa ja ravitsemusterapeutin 
tukea

Diabeteksen ja keliakian hoidon 
yhdistäminen vaatii suurta taitoa ja 
tarkkuutta erityisesti, jos suolinukka on 
pahoin vaurioitunut ja ravintoaineet 
imeytyvät huonosti.

Keliakian esiintyvyys suomalaisessa väestössä on noin 
kaksi prosenttia. Tämä tarkoittaa yli 100 000 ihmistä, 
joista noin 40 000 on saanut keliakiadiagnoosin. Tyypin 
1 diabetes lisää keliakian todennäköisyyden 5–10-ker-
taiseksi. Tyypin 1 diabetesta sairastavista 3–16 prosent-
tia ja kaikista diabeetikoista noin kahdeksan prosenttia 
sairastaa myös keliakiaa (1). 

Kuva: Shutterstock / Aino Myllyluoma
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Keliakia lukuina

• Diagnosoidun keliakian esiintyvyys on Suomes-
sa 0,7 prosenttia, mutta seulontatutkimuksien 
perusteella sitä esiintyy noin prosentilla lapsista, 
2 prosentilla aikuisista ja jopa 2,7 prosentilla 
ikääntyneistä.

• Keliakiaa sairastavan ensimmäisen asteen 
sukulaisista noin 10 prosentilla todetaan keli-
akia. Riskiryhmään kuuluvat myös muita auto-
immuuni sairauksia sairastavat. Tyypin 1 dia-
betesta sairastavista lapsista noin 10 prosentilla 
todetaan keliakia, aikuisina sairastuneista noin 
2–5 prosentilla. 

Lähde: Terveyskylä, Diabetestalo

Insuliininpuutosdiabeteksen Käypä hoito -suositus 
ohjeistaa määrittämään keliakiavasta-aineet kaikilta 
tyypin 1 diabetesta sairastavilta diagnoosivaiheessa 
ja harkinnan mukaan joka viides vuosi keski-ikään 
asti. Vasta-aineet suositellaan otettavaksi myös myö-
hemmin, mikäli potilaalla ilmenee keliakiaan sopivaa 
ripulioiretta, laihtumista tai anemiaa, vaikka vasta-
aineet eivät aiemmissa mittauksissa olisikaan olleet 
koholla. (2) 

Keliakia voi altistaa hypoglykemialle

Keliakiaa sairastavan insuliinihoitoisen diabeetikon 
verensokeritasapainoon vaikuttaa etenkin suolinukan 

kunto. Vaurioituneessa suolessa ravintoaineiden, myös 
hiilihydraattien, imeytyminen on häiriintynyt. Tämä 
altistaa ateriainsuliinihoitoisen diabeetikon hypogly-
kemioille eli liian matalille verensokereille, sillä aterian 
hiilihydraattimäärälle pistetty insuliinimäärä on liial-
linen suhteessa suolesta imeytyneeseen hiilihydraatti-
määrään. Hypoglykemiariskin vuoksi aterianjälkeisen 
verensokeriseurannan tulee olla tavallista tiheämpää 

ja vastaavasti ateriainsuliinin annostelun 
aiempaa maltillisempaa. 

Liian suuret ateriainsuliiniannokset 
altistavat myös sille, että diabeetikko 
joutuu syömään ylimääräisiä välipalo-
ja varsinaisten aterioiden välillä hypo-
glykemioiden ehkäisemiseksi. Tämä 

vaikeuttaa painonhallintaa. Toisaalta hoitamattoman 
keliakian ja siitä mahdollisesti johtuvan laihtumisen 
seurauksena insuliinintarve on saattanut pienentyä, 
mikä myös altistaa hypoglykemioille ja vaatii hiilihyd-
raatti-insuliinisuhteen korjaamista. 

Verensokeritasapainon saavuttaminen on hanka-
laa ennen kuin suolinukka on korjaantunut. Verenso-
keriseurannan tulee siis olla tarkkaa ja insuliinimää-
riä tulee osata muuttaa tilanteen mukaan. Jatkuva 
verensokerin sensorointi on suositeltavaa, mutta on 
varmistettava, että potilas 
osaa hyödyntää sitä oikein. 
Suolinukan korjaantuminen 
saattaa viedä useita kuukau-
sia, joillakin jopa vuosia, vaik-
ka gluteenitonta ruokavaliota 
noudattaisi tarkasti. Tämä on 
hyvä ottaa huomioon veren-
sokeriseurannan tavoitteita 
asetettaessa, ja myös potilaan 
tulee olla asiasta tietoinen. 

Pienetkin toistuvat altistukset gluteenille vievät 
toipumista taaksepäin. Pelkkä gluteenipitoinen lei-
vänmurunen merkitsee haitallista altistusta. Glutee-
nittoman ruokavalion noudattamisen ehdottomuus on 
hyvä tuoda esille terveydenhuollon jokaisella tasolla.

Hiilihydraattien arviointi vaatii
uudelleenopettelua

Gluteenittomaan ruokavalioon siirtyminen vaatii 
tiettyjen elintarvikeryhmien hiilihydraattimäärien 
arvioimisen uudelleen opettelemista. Gluteenittomat 
leipomovalmisteet ovat tavanomaista hiilihydraattipi-
toisempia. Suurin osa gluteenittomista tuotteista sisäl-
tää suurelta osin vehnä- tai maissi- tai perunatärkkelys-

Hypoglykemiariskin 
vuoksi aterianjälkeisen 
verensokeriseurannan 
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tä, joissa on tavanomaisia jauhoja pienempi proteiini- ja 
vastaavasti suurempi hiilihydraattipitoisuus. 

Viime vuosina on tullut entistä suositummaksi 
käyttää luontaisesti gluteenittomia viljoja tärkkelysjau-
hojen sijaan, mikä on parantanut muun muassa tuottei-
den kuitupitoisuutta. Edelleen suuri osa markkinoilla 
olevista gluteenittomista tuotteista sisältää runsaasti 
hiilihydraattia, mutta vähän kuitua tai proteiinia.  

Hiilihydraattipitoisuuden arviointia vaikeuttaa 
myös leipien tiiviys, jonka vuoksi gluteeniton hiiva-
taikinaleivonnainen, kuten leipä tai pulla, saattaa pai-
naa jopa 50 prosenttia enemmän kuin vastaava tavan-
omainen tuote. Hiilihydraattimäärä ja tuotteen paino 
kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan tarkistaa 
pakkausmerkinnöistä, mikäli tuote ei 
ole entuudestaan tuttu ja aterioiden jäl-
keen esiintyy toistuvasti liian korkeita 
tai liian matalia verensokereita.

Väliaikainen sekundaarinen laktoo-
si-intoleranssi on yleinen suolinukan 
vaurioitumisen yhteydessä. Laktoosit-
tomien maitovalmisteiden vähäisem-
pi hiilihydraattipitoisuus on myös 
huomioitava ateriainsuliinin annostelussa, erityisesti 
jos niitä käytetään runsaasti. Sekundaarinen laktoosi-
intoleranssi voi myös selittää pitkittyneitä suolioireita 
gluteenittoman ruokavalion aloittamisen jälkeen.

Kuitu tukee terveyttä

Verisuoniterveyden kannalta gluteeniton ruokavalio 
aiheuttaa jonkin verran lisähaasteita. Gluteenittomien 
leipien suolapitoisuudet ovat usein korkeita ja kuitu-
pitoisuus saattaa olla alhainen. Markkinoilta löytyy 
kuitenkin yhä enemmän runsaskuituisia gluteenitto-
mia leipiä. 

Kuidulla on lukuisia myönteisiä 
vaikutuksia terveyteen, ja tästä on vii-
me vuosina saatu myös runsaasti tut-
kimusnäyttöä. Riittävä kuidun saanti 
on diabeetikoille erityisen tärkeää 
sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn, 
painonhallinnan ja verensokerin sää-
telyn kannalta. Kuitu myös auttaa alentamaan veren 
LDL-kolesterolipitoisuutta. Täysjyväviljan, siemen-
ten ja pähkinöiden lisäksi kuitua saadaan kasviksista, 
hedelmistä ja marjoista, joita tulisi syödä puoli kiloa 
päivässä. 

Erityisesti vesiliukoista kuitua sisältävät tuotteet 
auttavat verensokeritasapainon ylläpitämisessä. Vesili-
ukoisen kuidun lähteistä gluteenittomaankin ruokava-

lioon soveltuvat esimerkiksi gluteeniton kaura, sieme-
net ja marjat. Kaura on gluteenittomista viljoista yksi 
parhaista kuidun lähteistä, eivätkä esimerkiksi pelkät 
kasvikset voi sitä korvata. 

Kaura voi aiheuttaa toiminnallisia suolisto-oirei-
ta. Keliaakikon tulee ymmärtää, että vaikka oireet 
saattavatkin olla ikäviä, niin ne ovat pääsääntöisesti 
terveydelle haitattomia. Jos kaura poistettaisiin ruo-
kavaliosta, siitä seuraisi väistämättä liian vähäisen 
kuidunsaannin riski. 

Ei mitä tahansa kauraa

On kuitenkin huomioitava, ettei mikä tahansa kaura 
sovellu keliaakikolle. Tavanomaisissa viljavalmisteissa 

käytetty kaura on valmistusvaiheessa 
kontaminoitunut muilla viljoilla. Aino-
astaan täysin gluteenittomissa olosuh-
teissa valmistettu gluteeniton kaura 
ja siitä valmistetut hiutaleet, leivät, 
juomat ja muut valmisteet soveltuvat 
keliaakikolle. 

Kuidun saannin turvaamiseksi glu-
teenittomassa ruokavaliossa on usein 

hyödyllistä käyttää kuituvalmisteita (esimerkiksi psyl-
lium, Fibrex, Pofiber, gluteeniton kauralese), joita on 
saatavilla ruokakaupoissa. Kuituvalmisteita on helppo 
lisätä esimerkiksi puuroon tai jogurttiin. 

Gluteenittomat tuotteet 
usein runsassuolaisia

Kuidun lisäksi suolan saantiin tulee kiinnittää erityis-
huomiota gluteenittomassa ruokavaliossa. Leipien 
lisäksi useissa makeissa gluteenittomissa tuotteissa, 
kuten kekseissä, leivonnaisissa tai myslissä, on run-

saasti suolaa. Suolan päivittäinen enim-
mäissaantisuositus on viisi grammaa, 
vajaa teelusikallinen. Ihmisen päivittäi-
nen suolan tarve on kuitenkin vain 1,5 
grammaa, ja se täyttyy elintarvikkeiden 
luontaisesta natriumista. Lisättyä suolaa 
emme siis tarvitse. 

Runsaalla suolan saannilla on eli-
mistölle monia haitallisia vaikutuksia. Se altistaa 
sydän- ja verisuonisairauksille, kuormittaa lisäksi 
munuaisia ja lisää kalsiumin eritystä, joka puolestaan 
altistaa osteoporoosille. 

Samat asiat, jotka ovat oleellisia verisuonitervey-
den kannalta, ovat suuressa roolissa myös munuais-
ten vajaatoimintaa liitännäissairautena sairastavien 
hoidossa. Ruokavalion kokonaisuutta on muutenkin 
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hyvä tarkastella etenkin vajaatoiminnan alkuvaihees-
sa. Gluteenittomien viljatuotteiden fosforimäärät ovat 
useimmiten vähäisiä, joten gluteeniton ruokavalio 
ei yleensä aiheuta fosforinsaannin suhteen haasteita 
munuaisten vajaatoimintaa sairastaville. 

Vaikutukset painoon voivat yllättää 

Painonhallinnan kannalta gluteeniton ruokavalio ei 
itsessään ole ongelmallinen. Gluteenittomuus ei lihota 
tai laihduta. Sen sijaan elintarvikkeet, joilla gluteenitto-
mat valmisteet korvataan, saattavat lisätä tai vähentää 
päivittäistä energian saantia. 

Toisaalta jos aikaisemmin on suosinut kylläisyyttä 
lisääviä kuitupitoisia leipiä, saattaa vähäkuituisempiin 
tuotteisiin siirtyminen lisätä syödyn 
ruuan määrää. On hyvä myös huomi-
oida, että jos suolinukan vaurioitumi-
nen on aiheuttanut laihtumista, painon 
nouseminen kohti aiempia lukemia on 
täysin luonnollinen seuraus gluteenitto-
muudesta.

Vaarana viljatuotteiden välttely 

Gluteenitonta ruokavaliota ei tule kos-
kaan lähteä noudattamaan siten, että 
ruokavaliosta poistetaan viljavalmisteet. Tavoittee-
na on mahdollisimman vähän aiemmasta poikkeava 
ruokavalio, jota keliaakikon on helppo alkaa toteuttaa 
ja joka hänen on helppo hyväksyä. Jos gluteenitto-
muuteen siirryttäessä vähennetään viljavalmisteiden 
käyttöä, tilalle tulee usein valittua energiapitoisempia 
ja kokonaisuudeltaan vähemmän terveyttä edistäviä 
valmisteita.

Viljatuotteiden vähentäminen altistaa pienemmän 
kuidun saannin lisäksi muun muassa B-ryhmän vita-
miinien ja tiettyjen kivennäisaineiden saannin pienene-
miselle. Insuliinihoitoista diabetesta sairastava tarvit-
see myös riittävästi hiilihydraattia päivän aikana, ja 
hiilihydraatti olisi suositeltavaa saada kuitupitoisista 
lähteistä. Viljatuotteet ovat tässäkin mielessä vertaansa 
vailla. 

Nykytrendit sanelevat pitkälti, mitä kaupan elin-
tarvikevalikoimiin kuuluu. Nykyisen gluteenittoman 
suuntauksen ansiosta markkinoilla on aiempaa run-
saammin gluteenittomia tuotteita. Niiden sekä ravit-
semuksellinen että aistinvarainen laatu ovat paran-
tuneet. Lähes kaikille gluteenia sisältäville tuotteille 
löytyy gluteeniton korvike. 

Ruokavalio-ohjeet ravitsemusterapeutilta

Keliakiaa sairastava diabeetikko tarvitsee aina lailliste-
tun ravitsemusterapeutin antamaa ravitsemusohjaus-
ta. Diabetes- tai keliakiahoitajan aika ja tietotaito eivät 
riitä keliakiaa sairastavan diabeetikon ravitsemusoh-
jaukseen. Gluteenittomuuteen siirtymisen lisäksi on 
osattava huomioida hiilihydraattien arvioinnin muu-
tokset.

Uuden sairauden aiheuttamat stressi ja huoli saat-
tavat vaikeuttaa tiedon omaksumista. Ohjaus tuleekin 
annostella kullekin sopivissa erissä, jotta potilaan on 
mahdollista sisäistää tietomäärä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa useampaa ohjauskäyntiä. Seurantakäynti 
on hyvä sopia muutaman kuukauden päähän alkuoh-

jauksesta, jolloin potilaalle jää aikaa 
sulatella ensiohjauksessa läpikäytyä 
ja hän pääsee kokemaan gluteenitonta 
elämää. Seurantakäynnillä pystytään 
sen jälkeen keskittymään myös ruoka-
valion kokonaisuuteen ja mahdollisiin 
ongelmakohtiin, jotka estävät verenso-
keritasapainon saavuttamista ja glutee-
nittoman ruokavalion toteuttamista. 

Keliakian vuoksi tehdyt ruokava-
liomuutokset saattavat vaikuttaa oleel-

lisesti ruokavalion laatuun. Gluteeniton ruokavalio 
tuo oman lisänsä jo muutenkin vaativaan diabeteksen 
hoitoon. Keskittyminen ruokien gluteenittomuuteen 
ja hiilihydraattien arviointiin voi viedä huomion pois 
ruokavalion terveellisyydestä. Potilas ei välttämättä 
enää jaksa pohtia terveellisiä valintoja. 

Riittävä ravitsemusterapeutin ohjaus on ensiarvoi-
sen tärkeää, jotta ruokavalion kokonaisuus ja sen mer-
kitys tulee huomioiduksi. Terveyttä edistävät valinnat 
ovat erityisen tärkeitä diabetesta sairastavan ruokava-
liossa lisäsairauksien ehkäisemiseksi ja painonhallin-
nan tukemiseksi. 

Lisää tietoa gluteenittomista tuotteista löytyy 
Keliakialiiton sivuilta: www.keliakialiitto.fi/kulut-
tajat.
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Lääkäri, 
ohjaa potilaasi kuntoutukseen

Jostain syystä kuntoutus ei tunnu kuuluvan yhtä kiin-
teästi diabeteksen hoitopolkuun kuin monissa muissa 
sairauksissa. Kuntoutuksella on oma paikkansa tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien sekä esimerkiksi sydänpotilai-
den hoidon osana, mutta diabeteksen kaltaisessa pit-
käaikaissairaudessa kuntoutuksen roolia on vaikeampi 
hahmottaa: mitä kuntoutus tarkoittaa diabeetikolle ja 
hänen läheisilleen? Tämä voi olla epäselvää niin dia-
beetikoille kuin terveyden-
huollon ammattilaisillekin.

Suunnittelija Merja Pout-
tu kehittää työssään Kelassa 
kuntoutuspalveluja diabee-
tikoille. Kehittämistyönsä 
pohjaksi hän on kuullut niin 
diabetesta sairastavia kuin 
palveluntarjoajiakin, joihin myös Diabetesliitto lukeu-
tuu. Diabetesliiton diabeetikoille tekemä verkkokysely 
paljasti monia kuntoutukseen hakeutumiseen liittyviä 
käytännön ongelmia.  

-  Vastauksissa korostui erityisesti asiakkaan oma 
rooli. Asiakkaan täytyy olla itse hyvin aktiivinen, jos hän 
haluaa päästä kuntoutuskurssille. Myös diabeteshoita-
jan rooli on keskeinen kuntoutukseen ohjaamisessa. 
Kuitenkin kahdeksastakymmenestä vastaajasta peräti 
74 prosenttia ilmoitti, ettei terveydenhuollossa ollut 
kerrottu kuntoutusmahdollisuuksista, Pouttu kertoo.

Vastaajilla oli ollut vaikeuksia myös kurssille 
hakemista varten tarvittavan B-lausunnon saamisessa, 
ja osa oli joutunut pyytämään lausuntoa useampaan 
kertaan. Hakuprosessin kulku oli monille epäselvää: 
haenko ensin kurssille ja puhun sitten poklinikalla asi-
asta, vai lähteekö prosessi käyntiin hoitopaikan suosi-
tuksesta? Vastaajat kertoivat myös, että kurssin jälkeen 
sen antiin ei enää palattu poliklinikalla. 

-  Näin jäi toteutumatta ajatus kuntoutuksesta pro-
sessina, joka alkaa diabeetikon hoitopaikassa hakuvai-

Suunnittelija Merja Pouttu vastaa Kelassa 
diabeteskurssien kehittämisestä.
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heessa kuntoutukselle tavoitteita asetettaes-
sa ja jatkuu kurssin jälkeen, Pouttu sanoo. 

Kuntoutuskursseilla moniammatilli-
nen tiimi tekee ehdotuksen jatkohoitoa, ja 

myös omahoitoa, varten. Se jää hyödyntämättä, jos 
kuntoutus kertomukseen ei palata kurssin jälkeen.

Vastaajat toivat esille monia kuntoutukseen liitty-
viä epäilyksiä ja jopa pelkoja, jotka estivät kuntoutuk-
seen hakeutumisen. Taloudelliset syyt, pitkät välimat-
kat sekä vaikeudet irrottautua työstä ja löytää sopiva 
kuntoutuspaikka estivät vastaajia lähtemästä kuntou-
tukseen, samoin pelko, että kurssilla nuhdellaan huo-
nosta diabeteksen hoidosta. Arjen paineissa moni koki 
ajatuksen kuntoutuksesta stressaavaksi: voimavarat 
eivät riittäneet uusien ihmisten tapaamiseen.

Kuntoutus tukee omahoidossa

Diabetes on elämänmittainen sairaus, ja potilaan elä-
mäntilanne, sairauden luonne ja hoito voivat muut-
tua ajan kuluessa, vieläpä moneen kertaan. Kun-
toutus voi olla tarpeen elämän eri vaiheissa, myös 
iäkkäämpänä, ja eri syistä. Kuntoutustarve pitää 
aina arvioida yksilöllisesti. 

Kuntoutus tulisi mieltää olennaiseksi hoitoketjun 
osaksi. Se on tavoitteellista toimintaa, joka tähtää poti-

Diabetesta sairastavalle Kelan kuntoutuskurssi 
voi olla tärkeä etappi matkalla kohti 
parempaa omahoitoa. Lääkärillä ja 
diabeteshoitajalla on keskeinen rooli 
hakuprosessin käynnistäjinä.  

Kahdeksastakymmenestä 
vastaajasta peräti 74 

prosenttia ilmoitti, ettei 
terveydenhuollossa ollut 

kerrottu kuntoutus-
mahdollisuuksista.
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Kuva: Shutterstock

laan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Moniam-
matillinen tiimi perehtyy kuntoutuskurssilla potilaan 
tilanteeseen ja tekee ehdotuksen tavoitteista ja hoidon 
jatkamisesta. Lääkärin kannattaa hyödyntää sitä.

- Etenkin tyypin 1 diabeetikkojen tavallinen ongel-
ma on hoitoväsymys. Kuntoutus ehkäisee hoitoväsy-
mystä ja tukee vaativassa omahoidossa jaksamisessa, 
Pouttu sanoo. Vertaistuella on suuri merkitys, ja se on 
tärkeä osa kuntoutuskurssien antia. Psykososiaalinen 
tuki jää usein heikoksi terveydenhuollossa kiireen 
takia. Pouttu korostaa, että potilaan yksilöllinen tilan-
ne ja tarpeet tulee huomioida myös ryhmämuotoisessa 
kuntoutuksessa.

Nykyisin Kelan järjestämillä kursseilla paikkoja jää 
täyttämättä. Lääkäreiden on hyvä hankkia tietoa kun-
toutusmahdollisuuksista, jotta he osaavat motivoida 
potilaitaan lähtemään kuntoutukseen. 

Kela on julkaissut lääkäreitä varten ohjeen potilaan 
ohjaamisesta kuntoutukseen (taulukko 1, sivu 26). Kelan 
sivulta www.kela.fi/nain-ohjaat-potilaasi-kuntoutus-
kurssille. löytyy muun muassa linkki helppo käyttöiseen 
pikatyökaluun, jonka avulla voi perehtyä eri kuntoutus-
vaihtoehtoihin, sekä linkki perusteellisempaan kuntou-
tuskurssihakuun. Kursseja voi etsiä hakusanan, sairaus-
ryhmän, ammatti alan ja ajankohdan mukaan. Voi myös 
valita, etsiikö kuntoutus kurssia työelämässä vai työelä-
män ulkopuolella olevalle tai potilaan iän perusteella.

Potilaita varten on oma kurssihakupalvelu www.
kela.fi/kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, 
olivatpa he työikäisiä ja työssä tai eläkkeellä. Dia-
betesta sairastavien lasten perheille suunnatut kuntou-
tusvaihtoehdot löytyvät saman osoitteen kautta.

Kelan kuntoutuskurssit ovat osallistujalle maksut-
tomia, ja osallistuja voi saada kuntoutusrahaa kurssin 
ajalta. Myös matkoihin voi saada tukea.

Näin ohjaat potilaasi kuntoutukseen

Aloite kuntoutukseen hakeutumisesta voi tulla niin 
potilaalta kuin terveydenhuollostakin. Diabeteshoitaja 
tai lääkäri voi ehdottaa potilaalle kuntoutusta ja ohjata 
hänet Kelan sivuille etsimään sopivaa kuntoutuskurs-
sia, tai he voivat yhdessä potilaan kanssa etsiä sopivan 
kurssin. Potilas voi hakeutua myös itsenäisesti Kelan 
sivustolle, valita sopivan kurssin ja ottaa sen jälkeen 
asian esille hoitopaikassa. 

Potilas hakee itse kuntoutusta Kelalta ja täyttää 
hakemuksen. Kursseja järjestetään eri puolilla maata, ja 
niiden ajankohdat vaihtelevat. Jos vain tietty ajankohta 
sopii potilaalle, siitä kannattaa mainita hakemuksessa. 

Mitä kuntoutus on ja 
kuka sitä järjestää?

 › Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää 
kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä 
selviytymistä, hyvinvointia ja työkykyä. 

 › Kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset, 
vakuutusyhtiöt, Kansaneläkelaitos (Kela), 
kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto, 
opetus- ja työhallinto, työterveyshuolto, 
järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat.

 › Kuntoutustoiminta jakautuu ammatilliseen ja 
lääkinnälliseen kuntoutukseen.

 › Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä 
vastaavat perusterveydenhuolto ja 
erikoissairaanhoito. Kela täydentää tätä 
tarjontaa järjestämällä harkinnanvaraista 
kuntoutusta, kuten kuntoutuskursseja ja 
sopeutumisvalmennuskursseja, eduskunnan 
vuosittain myöntämällä määrärahalla.

 › Kela järjestää myös vaativaa lääkinnällistä 
kuntoutusta. 

Lähde: Diabeetikon sosiaaliturva 2019 opas, Diabetesliitto, 
ladattavissa maksutta www.diabetes.fi/dkauppa.
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Hakemuksen liitteeksi potilas tarvitsee lääkärin kirjoit-
taman B-lausunnon. 

Pouttu toivoo, että hoitopaikoissa kiinnitettäisiin 
huomiota lausuntomenettelyn sujuvoittamiseen. Kai-
ken kaikkiaan potilaan kannattaa varata prosessiin 
aikaa vähintään kolme kuukautta.

Eri vaihtoehtoja pohdittaessa lääkärin on hyvä 
muistaa myös ammatillisen kuntouksen mahdollisuus, 
Pouttu muistuttaa. 

- Terveydenhuollossa olisi hyvä poimia ne potilaat, 
jotka hyötyvät ammatillisesta kuntoutuksesta, ja ohjata 
heidät eteenpäin.

Yhä useampi valitsee etäkuntoutuksen?

Kelan Etäkuntoutus-hankkeessa testattiin etätek-
nologioiden käyttöä kolmessatoista eri kokeilussa. 

Myös diabeetikoita oli mukana hankkeessa. Tulokset 
osoittivat, että etäkuntoutus soveltui kaikkiin tutkit-
tuihin kuntoutusryhmiin: ammatilliseen ja lääkinnäl-
liseen kuntoutukseen, sopeutumisvalmennukseen ja 
omaishoitajien kuntoutukseen. Joillekin asiakkaille se 
näytti sopivan jopa paremmin kuin perinteinen kun-
toutus kasvokkain. Erot etäkuntoutukseen suhtautu-
misessa ja sen käytön oppimisessa olivat yksilöllisiä. 

Tutkimustulokset huomioidaan jatkossa kuntoutus-
palvelujen suunnittelussa. Tämä merkinnee, että Kelan 
tukemat etäkuntoutuspalvelut lisääntyvät jatkossa.

- Tavoitteena on, että asiakas voi valita itselleen par-
haiten soveltuvan tavan toteuttaa kuntoutus mukaan 
lukien etäkuntoutus, Pouttu sanoo. 

Palveluntuottajat rekisteriin

Lähivuodet tuovat muutoksia kuntoutusta järjestävil-
le palveluntuottajille, sillä Kelassa suunnitellaan siir-
tymistä rekisteröintimenettelyyn. Siinä Kelan kriteerit 
täyttävät palveluntuottajat voivat rekisteröityä Kelan 
ylläpitämään palveluntuottajien rekisteriin. Kela käyn-
nistää vuonna 2020 kokeilun, jossa menettelyä testa-
taan. Diabeteskursseja ei ole mukana tässä kokeilussa.

Rekisteröintimenettelyssä Kela määrittelee palve-
lulle kriteerit ja hinnan. Neljän vuoden välein toistu-
vista raskaista kilpailutuksista luovutaan, ja Kelan ja 
palveluntuottajien sopimukset solmitaan toistaisek-
si voimassa oleviksi. Tämä tuo jatkuvuutta ja auttaa 
välttämään tilanteita, joissa asiakkaan kuntoutussuhde 
katkeaa palveluntuottajan määräaikaisen sopimuksen 
päättyessä. 

Uudistuksen uskotaan innostavan mukaan uusia 
palveluntuottajia ja lisäävän siten asiakkaiden valinnan-
mahdollisuuksia. Asiakkaat valitsevat palvelun Kelan 
verkkosivuilla olevan kurssihaun avulla, ja heillä on 
kurssin jälkeen mahdollisuus antaa palautetta kurssista. 
Rekisteröintimenettelyyn siirtymisen yhteydessä Kela 
kehittää myös palveluntuottajan hakua. Sieltä asiakas saa 
jatkossa valintansa tueksi enemmän tietoa muun muassa 
kurssilla jo olleiden asiakkaiden antamasta palautteesta.  
Tämän toivotaan kannustavan palveluntuottajia kilpaile-
maan laadulla nykyistä enemmän.

Asiakkaan polkua kuntoutukseen hakeutumisessa 
helpotetaan Kelassa tulevaisuudessa myös nykyistä 
nopeammilla ”suorapäätöksillä”. Sähköinen ja suul-
linen hakeminen helpottavat osaltaan asiakkaan kun-
toutuspolulle pääsyä jatkossa ainakin osassa kuntou-
tuspalveluita.

Mervi Lyytinen
mervi.lyytinen@diabetes.fi
Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

Taulukko 1. Näin ohjaat potilaasi kuntoutuskurssille  
www.kela.fi/nain-ohjaat-potilaasi-kuntoutuskurssille

1 Keskustele potilaan kanssa
• miten potilaasi voisi hyötyä kurssista
• onko ajankohta sopiva kuntoutukselle
• mitä potilas itse odottaa kuntoutukselta
• onko potilas motivoitunut kuntoutukseen?

2 Etsi sopiva kuntoutuskurssi
Hyödynnä kurssihaun työkaluja
www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit.

3 Kirjoita lääkärinlausunto B
Lausuntoa ei tarvitse kirjoittaa tiettyä kurssia varten, 
vaan siinä voidaan myös arvioida yleisesti kuntoutuk-
sen tarvetta ja hyödyllisyyttä. 
Lausunnosta on hyvä selvitä nämä asiat:
• mihin diagnoosiin potilaan toimintakyvyn heiken-

tyminen perustuu
• mikä potilaan työ-, koulutus- tai muu elämäntilanne 

on
• millainen potilaan sairauden tai vamman nykyinen 

status ja hoitotilanne on
• miten sairaus tai vamma vaikuttaa potilaan työhön, 

opiskeluun tai arjessa suoriutumiseen
• miten potilasta on aiemmin tutkittu, hoidettu ja 

kuntoutettu
• miksi kuntoutus on nyt ajankohtainen
• miten kuntoutus edistäisi potilaan työ- tai toiminta kykyä
• onko potilas motivoitunut kuntoutukseen?

4 Ohjaa potilas Kelan kuntoutusneuvontaan
Lääkärinlausunnon saatuaan potilas hakee itse kuntou-
tusta Kelalta. Lisätietoja kuntoutuskursseista ja muusta 
Kelan kuntoutuksesta saa kuntoutuksen puhelin-
palvelusta 020 692 205 tai verkkosivuilta   
kela.fi/kuntoutus. 



Lapsen diabetes – Opas perheelle 15 €

 - Lämminhenkinen, kauniisti kuvitettu perusopas 
lasten diabeteksesta ja sen hoidosta. 

Oy Haima Ab ja kadonneiden     
avainten arvoitus 9 €

 - Mainio kuva- ja värityskirja kertoo tyypin 1 
diabeteksen syistä ja hoidon tärkeistä asioista. 
Suunnattu 6–10-vuotiaille.

Leikki-ikäisen diabetes      
– Opas päivähoitoon 5 €

 - Perusasiat diabeteksesta ja sen hoidosta sekä 
päivähoidon osapuolten yhteistyöstä. Päiväkodeissa 
työskenteleville ja perhepäivähoitajille.

Koululaisen diabetes     
– Opas ala- ja yläkouluille 5 €

 - Perusasiat diabeteksesta ja sen hoidosta sekä kodin 
ja koulun yhteistyöstä. Koulujen henkilökunnalle.

Yhdessä voitamme diabeteksen 
– joka päivä
Diabetesliiton sivut  lapsille, nuorille ja perheille:
www.diabetes.fi/lapsen_ja_nuoren_diabetes

Kursseja lapsiperheille, nuorille ja läheisille: 
www.diabetes.fi/kurssit

Tietoa jäseneduista ja jäseneksi liittymisestä: 
www.diabetes.fi/liity

Hintoihin lisätään postituskulut.

LAPSEN PARHAAKSI 

Tukea diabeteksen hoitoon – iloa elämään

Lisätietoa oppaista ja tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa



Kelan kustantama tutkimus osoitti, että 
erityisesti tyypin 1 diabetesta sairastavat 
ja heidän perheensä kokivat hyötyvänsä 
sopeutumisvalmennuksesta.
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Sopeutumisvalmennuskurssin antia arvioineet tyypin 
1 diabeetikot kokivat hyötyneensä kurssista selvästi 

muita sairausryhmiä edus-
taneita vastaajia useammin 
Lapin yliopistossa tehdyssä 
tutkimuksessa. Esimerkiksi 
aikuisten diabeetikoiden koke-
mukset yksilöllisten tarpeiden 
huomioon ottamisesta ja hen-
kilökohtaisista ohjauskeskus-

teluista kurssilla olivat selvästi muita ryhmiä myön-
teisemmät. Samansuuntainen tulos näkyy myös lasten 
vanhempien vastauksissa. 

Näyttää siltä, että diabeteskurssien sisältö oli pys-
tytty suunnittelemaan erityisen hyvin vastaamaan 
ryhmän tarpeita. Diabeetikoilla kurssi vastasi täysin 
odotuksia useammin kuin muilla ryhmillä. Niiden 
osuus, joilla toiminta ei vastannut lainkaan odotuksia, 
oli pieni. 

Tarkastelun kohteena oli sekä aikuisten, lasten että 
nuorten kursseja. Aikuisten sopeutumisvalmennusta 
tutkittiin kolmessa ryhmässä: fibromyalgiaa, syöpää 
ja tyypin 1 diabetesta sairastavilla aikuisilla. Lasten ja 
nuorten tutkimusten kohteena olivat diabetesta sairas-
tavien kurssit, moni- ja liikuntavammaisille järjestetyt 
kurssit sekä kurssit lapsille, joilla oli oppimisen tai 
psyykkisen kehityksen häiriö. 

Lähteet
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valmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana. Sosiaali ja 
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helsinki.fi/bitstream/handle/10138/236768/Raportteja10. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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(2018) Kelan sopeutumisvalmennuksen vaikutukset ja hyödyt 
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Diabeetikot ja heidän perheensä 
tyytyväisiä Diabetesliiton 
kuntoutuskursseihin 

Diabeteskurssien sisältö oli 
pystytty suunnittelemaan 
erityisen hyvin vastaamaan 
ryhmän tarpeita.

Lisätietoa Diabetesliiton järjestämistä kursseista: www.diabetes.fi/kurssit

Kelan kustantama tutkimus osoitti, että 
erityisesti tyypin 1 diabetesta sairastavat 
ja heidän perheensä kokivat hyötyvänsä 
sopeutumisvalmennuksesta.
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Amerikan diabetesliiton ADA:n julkaisema alan perusteos Teens with diabetes – a clinician’s guide ilmestyy 
suomeksi alkuvuodesta 2020. Oppaassa kokeneet psykologit ja diabetesammattilaiset esittelevät näyttöön 
perustuvia keinoja nuoren ja kaikkien hänen hoitoonsa osallistuvien vuorovaikutuksen parantamiseksi. 

Kirjan ilmestymisestä tiedotetaan Diabetesliiton sivulla: www.diabetes.fi/ajankohtaista. 
Tilaukset kirjan ilmestyttyä D-kaupasta.

Nuoren diabetes – ohjeita omahoidon ohjaukseen
Michael A. Harris, Korey K. Hood, Jill Weissberg-Benchell
Toim. Anu Heikkilä
Kustannustoimittaja: Mervi Lyytinen
Kustantaja: Suomen Diabetesliitto
A5, noin 100 sivua

Tulossa D-kauppaan 2020: 

NUOREN DIABETES 
– OHJEITA OMAHOIDON 
OHJAUKSEEN
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Diabeteshoitajat

Diabeteshoitajat ry: 
35 vuotta diabeteshoitotyön 
kehittäjänä

Diabeteshoitajien yhdistys toimii 
monipuolisesti jäsentensä ja viime kädessä 
kaikkien diabetesta sairastavien hyväksi.

Diabeteshoitajat ry on perustettu vuonna 1985. Jäsen-
määrä on tätä nykyä noin 1 200. Jäseneksi voi liittyä 
sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksen 
suorittanut ja kannattajajäseneksi oikeuskelpoinen 
yhteisö tai yksityinen kansalainen. 

Yhdistyksen tavoitteena on toimia diabeetikko-
jen hoidonohjaukseen ja neuvontaan osallistuvan 
hoito henkilökunnan yhteistyöelimenä, kehittää jäsen-
tensä ammattitaitoa sekä edesauttaa diabeteksen 
ehkäisyä ja hoidon kehittymistä. Jäseneksi voi liittyä 

sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksen 
suorittanut ja kannattajajäseneksi oikeuskelpoinen 
yhteisö tai yksityinen kansalainen. 

Diabeteshoitajien yhdistys tekee tiivistä yhteistyö-
tä Suomen Diabetesliiton kanssa ja on sen jäsen. Dia-
beteshoitajien edustajana Diabetesliiton hallituksessa 
on Anneli Rautuoja. 

Yhdistys toimii myös Suomen Sairaanhoitajaliiton 
asiantuntijajaostona. Sairaanhoitajaliitto ja asiantuntija-
jaostot, joita on kaikkiaan yksitoista, edistävät asian-
tuntijatehtävissä toimivien sairaanhoitajien osaamista, 
koulutusta, asemaa ja arvostusta. Yhdessä myös nos-
tetaan esiin ajankohtaisia asioita, laaditaan lausuntoja 
sekä jaetaan asiantuntijuutta (www.sairaanhoitajat.fi).

Kuva: Diabetesliiton arkisto
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Diabeteshoitajien yhdistyksellä on edustaja myös 
FEND:n (Foundation of European Nurses in Diabetes) hal-
lituksessa. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoitumi-
nen koetaan tärkeäksi.

Nimikkeen kriteerit
päivitettävinä 

Diabeteshoitajien yhdistys päivittää diabeteshoitaja-
nimikkeen kriteereitä yhdessä ammattikorkeakoulujen 
ja Sairaanhoitajaliiton edustajien kanssa. Diabeteshoi-
tajan työ vaatii erikoisosaamista, ja mahdollisuus eri-
koisosaamisen hankkimiseen pitää turvata myös kun-
tatalouden säästöpaineissa. Diabeteksen Käypä hoito 
-suositukseen on kirjattu, että diabeetikon hoidonoh-
jaus ja hoito vaativat erityisosaamista ja että hoidonoh-
jauksesta vastaa diabeteshoitaja (www.kaypahoito.fi). 
Ammattitaidon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa koulut-
tautumista, ja tämä on mahdollistettava diabeteshoi-
totyötä tekeville ammattilaisille.

Yhdistys ylläpitää diabeetikoiden hoidonohjauk-
sen uranuurtajan ja Diabetesliiton pitkäaikaisen kou-
lutussuunnittelijan mukaan nimettyä Marja Puomion 
stipendirahastoa, josta myönnetään hoitajille apurahoja 
opinnäytetöihin, koulutuksiin sekä kongressimatkoi-
hin. Yhdistys voi lisäksi myöntää tunnustusapurahaa 
henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävän 
työn diabeteksen hoidon kehittämiseksi tai ennalta-
ehkäisemiseksi tai näiden molempien edistämiseksi. 
Yhdistys järjestää vuosittain diabeteshoitajien valta-
kunnalliset koulutuspäivät. Seuraavan kerran koulu-
tuspäivät pidetään 26.–27. maaliskuuta 2020 Tampe-
reella, Tampere-talossa.

Diabeteshoitajien yhdistyksen 
nykyinen hallitus, ylärivissä 
vasemmalta Kati Hannukainen, 
Rea Jussila ja Heidi Mäkinen, 
alarivissä vasemmalta Eija Rajaniemi, 
Päivi Strömsholm, Johanna Rinta 
ja Johanna Grönholm.

Diabeteshoitajat ry: 
35 vuotta diabeteshoitotyön 
kehittäjänä

Katse vahvasti tulevassa

Diabeteshoitajat ry pyrkii jatkossakin kehittämään 
diabeteshoitotyötä sekä tarjoamaan jäsenilleen laaduk-
kaita koulutusmahdollisuuksia. Diabeteshoitajakritee-
reiden päivitystyön kautta haluamme turvata sen, että 
diabeteshoitotyö säilyy rautaisten osaajien käsissä. 
Haluamme myös, että diabeteshoitaja-nimikkeen taka-
na on riittävä koulutus.

Toimipaikkojen arjessa ympäri Suomen tehdään 
loistavaa kehittämistyötä, ja diabeteshoitajat jat-
kokouluttautuvat paljon. Haluaisimme, että nämä 
opinnäyte- ja kehittämistyöt olisivat myös muiden 
dia beteshoitajien ja työpaikkojen hyödynnettävissä. 
Tämä diabeteshoitajien oma palsta Diabetes ja lääkäri 
-lehdessä on loistava väline niiden esille tuomiseen, 
kuten myös diabeteshoitajien koulutuspäivien posteri-
näyttely tai mahdollisuus suulliseen esitykseen. 

Yhdistys haluaa aktiivista vuorovaikutusta jäsenis-
tön kanssa. Omilta verkkosivuilta www.diabeteshoi-
tajat.fi löytyvät hallituksen ja toimikuntien yhteystie-
dot. Ottakaa rohkeasti yhteyttä! Facebookista löytyy 
lisäksi suljettu Suomen Diabeteshoitajat -ryhmä. Twit-
ter aktivoituu aina koulutuspäivien aikaan tunnuksella 
#dhpäivät.

Vaikka yhdistys katsoo vahvasti eteenpäin, tulee 
yhdistyksen verkkosivuille kevään aikana kunnia-
puheenjohtaja Eeva Aution muistelmia yhdistyksen 
alkuvaiheista.

Diabeteshoitajat ry:n hallitus ja toimikunnat
www.diabeteshoitajat.fi

Kuva: Nina Peränen



Kehity diabeteksen 
hoidon osaajana 
Diabetesliiton koulutuskalenteri 2020

Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa

www.diabetes.fi/ammattilaiset 

Koulutussihteeri Malla Honkanen
p. 050 310 6614
koulutussihteeri@diabetes.fi

Koulutuspäällikkö Outi Himanen
p. 0400 723 664
outi.himanen@diabetes.fi

Koulutusta  

Kevät 

9.–13.3.  Diabeetikon hoidon    
 peruskurssi
11.–12.3.  Raskausdiabetes, UUSI
31.3.–2.4.  Lasten ja nuorten tyypin 1   
 diabeteksen hoidon perusteet 
5.–6.5.  Insuliinipumppuhoidon   
 peruskoulutus 
12.5.  Tyypin 2 diabeetikon insuliini - 
 hoito, UUSI

Vuoden 2020 koulutuspaikkakunta 
on Tampere. Tarkempi koulutus -
paikka ja koulutusten kuvaukset: 
www.diabetes.fi/koulutuskalenteri.

Syksy 

20.8.  Diabeetikon jalkahaava – mitä laitan, mitä  
 poistan? UUSI 
7.–11.9.  Diabeetikon hoidon peruskurssi 
22.9.  Tyypin 2 diabetes, liikunta ja liikunta- 
 neuvonta, UUSI 
7.–9.10.  Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 
2.–6.11.  Diabeetikon hoidon peruskurssi 
10.–11.11.  Raskaus ja diabetes 
24.–26.11.  Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen 
8.12.  Apteekkihenkilökunnan koulutus

Muiden kuin Diabetesliiton järjestämä koulutus

26.– 27.3. Diabeteshoitajapäivät, Tampere
Elokuu Diabetestutkijoiden ja diabetologien kesäkokous 
26.11. Valtakunnallinen diabeteskoulutuspäivä, Helsinki



www.diabetes.fi

DIABETESKOULUTUS LÄÄKÄREILLE
Diabetesliiton uusi lääkäreille tarkoitettu koulutus sisältää kymmenen  
itsenäistä osiota, joista voit koostaa juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. 
Jokaiseen osioon kuuluu päivän kestävä lähikoulutus ja verkko-opiskelua. 

Kohderyhmä:  
Diabetesta sairastavien parissa työskentelevät lääkärit perusterveyden-
huollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisessä terveydenhuollossa tai  
työterveyshuollossa. Koulutus kohdennetaan erikoistuville ja diabeteksen 
erityspätevyyttä hankkiville lääkäreille.

Koulutusten aiheet ja alustavat ajankohdat:

Kevät 2020
Tyypin 1 diabetes
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito
Diabetes ja munuaiset 

Syksy 2020
Diabetes ja lihavuuden hoito
Diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet

Kevät 2021
Lasten ja nuorten diabetes
Diabetes ja hermot
Diabetes ja jalat

Syksy 2021
Diabetes ja silmät
Diabetes ja lisääntymisterveys

Kokoa itsellesi sopiva 
koulutuskokonaisuus!UUSI

Yhden koulutusosion hinta 310 euroa, alv 0 % 
Koulutusten tarkemmat ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.diabetes.fi/ammattilaiset 
Lähipäivät järjestetään Tampereella.
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Koulutusta ulkomailla 2020
19.–22.2.    ATTD, Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, Madrid
20.–22.3. Diabetes UK professional conference, Glasgow
16.–18.4. SSSD, Scandinavian Society for the Study of Diabetes, Trondheim
12.–16.6. ADA, American Diabetes Association, Scientific sessions, Chicago
15.–17.6.  Diabetes and Nutrition Study Group (EASD), International symposium on   
 diabetes and nutrition, Platja d’Aro, Girona
2.–4.7. IDF, International Diabetes Federation, Diabetes complication congress, Lissabon 
18.–19.9. FEND, Foundation of European Nurses in Diabetes, Wien
21.–25.9. EASD, European Association for the Study of Diabetes, Wien
14.–17.10. ISPAD, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Abu Dhabi

Väitöksiä  

MSc FangFang Zhaon väitös-
kirja The diabetes-related self-
care activities of people with 
type 2 diabetes: their level and 
associated factors tarkastettiin 
Turun yliopistossa joulukuussa 
2019. 

FangFang Zhao tarkasteli 
väitöstutkimuksessaan tyypin 2 

diabetesta sairastavien omahoitoon liittyviä tekijöitä. 
Zhao teki empiirisen tutkimuksen lisäksi systemaatti-
sen kirjallisuuskatsauksen, jonka perusteella teoriaan 
pohjaava potilaan omahoidon opettaminen näyttäisi 
vaikuttavan omahoitoon enemmän kuin rutiininomai-
nen opetus. 

Onnistunut omahoito näytti liittyvän esimerkiksi 
matalampaan koetun stressin määrään.  Sosiaalinen 
tuki, tuen hyväksyminen ja potilaan optimismi olivat 
merkitsevästi yhteydessä omahoidon tasoon.

LL Maarit Koskisen väitöskir-
ja First phase insulin response 
in children with islet autoanti-
bodies. Results from the Finnish 
Type 1 Diabetes Prediction and 
Prevention study tarkastettiin 
Turun yliopistossa marraskuussa 
2019.

Koskinen tutki insuliinivasteita niillä DIPP-tutki-
muksen lapsilla, joille oli tehty yksi tai useampi 
suonensisäinen sokerirasituskoe autovasta-aineiden 
toteamisen jälkeen. Kun verrattiin tyypin 1 diabetek-
seen sairastuneiden ja terveiden insuliinivasteita, 
havaittiin, että sairastuneilla ensivaiheen insuliinivaste 
oli laskenut jo 4–6 vuotta ennen diagnoosia. Prosessi 
alkaa varhain, ja ero terveisiin oli havaittavissa jo 
kahden vuoden iässä. 

Terveinä pysyneillä lapsilla insuliinivaste kasvaa iän 
myötä, kun taas sairastuvilla se pysyi matalana. Ero 
ryhmien välillä tuli ajan myötä entistä selkeämmäksi. 

Tyypin 1 diabeteksen riskin tiedetään liittyvän 
erityisesti kuudenteen kromosomiin luokan II HLA-
geenialueella. Väitöskirjassatutkimuksessa todettiin, 
ettei luokan II HLA-alueen ja ensivaiheen insuliini-
vasteen välinen yhteys ollut itsenäinen, vaan yhteys 
johtui diabetekseen liittyvistä autovasta-aineista. 

Tiedetään ennestään, että kaksi tai useampi 
autovasta-aine on yhteydessä selvästi kohonneeseen 
tyypin 1 diabeteksen sairastumisriskiin. Tutkimuksessa 
löydettiin yhteys myös laskevan insuliinivasteen ja 
useiden autovasta-aineiden välillä. 

Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat lisäksi, 
että myös luokan II HLA-alueen ulkopuoliset geneetti-
set alueet voivat vaikuttaa insuliinivasteeseen. 



IÄKÄS TYYPIN 2 
DIABEETIKKO KOTONA

–   opas kotihoidon ammattilaisille ja läheisille

Opas auttaa ratkaisemaan iäkkään  
diabeetikon hoitoon liittyviä arjen  
pulmatilanteita:

•  Mitä on diabetesta sairastavan ikäihmisen   
 väsymyksen ja  huonovointisuuden taustalla?

•  Mitä verensokerimittaukset kertovat?    
 Milloin ja  miksi mitataan?

•  Mitä pitää tietää iäkkään diabeetikon    
 insuliinihoidosta? Miten huolehdin hoidon   
 turvallisuudesta?

•  Miksi ruoka ei maistu? Mitä lautaselle päivän   
 mittaan? Miten turvaan hyvän ravitsemuksen? 

•  Mitä tarkoittaa iäkkään diabeetikon    
 kokonaisvaltainen hoito? 

Oppaan diabeteslääkeluettelo 
päivitetty vuonna 2019 (irtoliite).

Tutustu tuotteisiin, rekisteröidy ja tilaa: 
www.diabetes.fi/d-kauppa

•  62 sivua,      
 koko B5, nelivärinen
• Hinta 15 euroa     
 (sisältää lähetyskulut)

Hyvä vointi 
tavoitteeksi



Probicare Atooppisen ja herkästi  
reagoivan ihon puolustaja

UUTUUS!

Orion loi uuden perusvoidekategorian!
APTEEKISTA.

Probicare on Orionin uusi innovaatio perusvoiteiden kategoriaan. Orionin 
perusvoiteisiin kuuluvat kosteuttavat ja hoitavat perusvoiteet sekä erikois-

perusvoiteet. Uusi kategoria, probioottiset perusvoiteet, perustuu 
aktiivisesti vaikuttaviin probiootteihin.

• Lactococcus lactis -solu-uute uudistaa ihoa ja parantaa ihon  
luonnollista vastustuskykyä • glyseroli ylläpitää ihon kosteustasapainoa  

• karitevoi pehmentää ja hoitaa ihoa

Pakkauskoot ovat 30 g, 200 g ja 500 g. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
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itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.


