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Outi Himanen, miksi Diabetesliitto on lähtenyt mukaan 
käynnistämään DIABETES KESKUSTELUT -ohjelmaa?

Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?
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Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
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Selaile Diabetes ja lääkäri -lehteä verkossa
Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti (e-paper) 
on luettavissa verkossa www.diabetes.fi/ediabetesjalaakari.   
Verkkojulkaisusta on karsittu reseptilääkeilmoitukset, kuten 
laki edellyttää. Lehden kaikki numerot julkaistaan edelleen   
myös pdf- muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/lehdet.
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Johan Eriksson lääkärineuvoston johtoon 
Professori Johan Eriksson on nimitetty Diabetesliiton  
lääkärineuvoston uudeksi puheenjohtajaksi.
 
Lääkärineuvosto on Diabetesliiton lääketieteellinen asian-
tuntijaeliin. Neuvostoon kuuluu 16 lääkärijäsentä, joista 
vähintään yksi on terveyskeskuslääkäri. Myös Diabeteslii-
ton ylilääkäri kuuluu neuvostoon. 

Diabetesliiton lääkärineuvosto on toiminut viime vuo-
sina aktiivisesti muun muassa eräiden diabeteslääkkeiden 
korvattavuuden laajentamiseksi, ottanut kantaa uuteen 
ajokorttilakiin ja -asetukseen sekä antanut suosituksen dia-
beteksen aiheuttaman haitan arvioinnista. Lääkärineuvosto 
on ollut myös aloitteentekijänä eräiden hoitosuositusten, 
kuten Diabeteksen Käypä hoito- suosituksen, laatimiseksi. 

Suomen Diabetesliitto ry:n lääkärineuvosto
Puheenjohtaja
Johan Eriksson, LKT, sisätautien ja yleislääketieteen 
erikoislääkäri, professori / Helsingin yliopisto, ylilääkäri / 
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sairaala, endokrinologian ja diabetologian osasto
Minna Koivikko, LL, sisätautien ja endokrinologian 
erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys, 
erikoislääkäri, OYS, sisätautien klinikka 
Jorma Lahtela, LKT, sisätautien erikoislääkäri, do-
sentti / Tampereen yliopisto, osastonylilääkäri / TAYS, 
sisätautien klinikka
Päivi Miettinen, LL, apulaisylilääkäri, HYKS, Lasten ja 
nuorten sairaala
Harri Niinikoski, LT, lastentautien erikoislääkäri, 
 lastenendokrinologi, diabeteksen hoidon erityis-
pätevyys, dosentti / Turun yliopisto, erikoislääkäri / 
TYKS, lastenklinikka
Jussi Pihlajamäki, LT, dosentti, sisätautien erikois-
lääkäri, KYS, sisätautien klinikka 
Tapani Rönnemaa, LKT, sisätautien erikoislääkäri, 
diabeteksen hoidon erityispätevyys, professori / Turun 
yliopisto, ylilääkäri / TYKS, sisätautien klinikka
Heikki Saha, LKT, sisätautien ja nefrologian erikois-
lääkäri, dosentti / Tampereen yliopisto, osastonylilää-
käri / TAYS, sisätautien klinikka
Jouko Saramies, LT, ylilääkäri, hallinnon pätevyys, 
Etelä-Karjalan keskussairaala, päivystys
Paula Summanen, LKT, silmätautien erikoislääkäri, 
silmätautiopin dosentti / Helsingin yliopisto, osas-
tonylilääkäri / HUS / HYKS, silmätautien klinikka
Marja Vääräsmäki, LT, synnytys- ja naistentautien 
sekä perinatologian erikoislääkäri, OYS, synnytys- ja 
naistentautien klinikka
Pirjo Ilanne-Parikka, LL, sisätautien erikoislääkäri, 
diabeteksen hoidon erityispätevyys, ylilääkäri, Suomen 
Diabetesliitto ry

Dehkon perintönä monipuolinen aineistovalikoima
Terveydenhuollon ja diabeetikoiden käyttöön jää kansallisen dia-
betesohjelman perintönä runsas määrä ajantasaista aineistoa: 
esitteitä, oppaita ja käytännön työkaluja.

Dehkon aikana tuotetut raportit ovat luettavissa sähköisinä 
verkossa. Painettuja versioita on tilattavissa niin kauan kuin tava-
raa riittää, ja osasta julkaisuista Diabetesliitto ottaa tarvittaessa 
uusintapainoksia. 

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomakkeet eli 
riskitestit säilyvät Diabetesliiton aineistovalikoimissa. Riskiteste-
jä ja muita materiaaleja voi tilata verkosta osoitteesta www.diabe-
tes.fi/d-kauppa/dehko tai sähköpostitse, satu.kiuru@diabetes.fi.

Dehko-materiaalit ovat pääasiassa maksuttomia. Useita kap-
paleita sisältävistä toimituksista peritään 10 euron toimitusmak-
su.

Muista nämä!
Diabetesbarometri 2010
Diabeteksen hyvän hoidon laatu-
avaimet ja -mittarit
Diabeetikon hoitotasapaino 2010 
-esite
Riskitesti
Vyötärömittanauhat
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Leena Moilanen

PÄÄKIRJOITUS

Diabeteksen tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää diabe-
teksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien syntymekanismeja sekä 
sairaudelle altistavia geneettisiä ja ympäristötekijöitä. Diabetestutki-
muksen kirjo on laaja perustutkimuksesta kliiniseen ja soveltavaan 
tutkimukseen. Kaiken tutkimustoiminnan perimmäisenä tavoitteena 
on lisätä tietoa, joka auttaa hoitamaan diabetesta ja lisäsairauksia 
entistä paremmin. Sen rinnalla etsitään keinoja tyypin 1 ja tyypin 2 
diabeteksen ja lisäsairauksien ehkäisyyn.

Diabetestutkimussäätiö on tukenut diabetestutkimusta jo 34 
vuotta. Perustamisestaan lukien säätiö on jakanut apurahoja yhteen-
sä 3 895 400 euroa. Säätiö jakaa vuosittain yhden kaksivuotisen 
apurahan (50 000 euroa/vuosi) merkittävään tutkimushankkeeseen, 
useita 20 000–25 000 euron projektiapurahoja ja useita pienempiä 
apurahoja, jotka on tarkoitettu lähinnä väitöskirjan tekijöiden työs-
kentelyapurahoiksi. Säätiön taloudellinen tila on mahdollistanut tut-
kimuksen rahoituksen kasvattamisen. Pitkän ajan tavoitteena on jakaa 
apurahoina vuosittain kolme prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. 

Tänä vuonna jaettava apurahasumma nousi 375 000 euroon.
Tutkijoiden sosiaaliturvaan tuli merkittävä parannus vuonna 2009. Siitä lähtien apurahalla 

työskentelevät tutkijat ovat kuuluneet maatalousyrittäjien eläkelain piiriin. Vakuutusturva koskee 
tosin vain niitä tutkijoita, joiden apurahakausi kestää vähintään neljä kuukautta. Tämän vuoksi 
Diabetestutkimussäätiö onkin suositellut hakemaan apurahoja vähintään neljän kuukauden työs-
kentelyä varten.

Diabetestutkimussäätiölle osoitettujen apurahahakemusten määrä on noussut vuosi vuodelta. 
Viime vuosina noin 26–28 prosenttia apurahahakemuksista on tullut rahoitetuksi. Vuonna 2010 
hakemuksia oli ennätysmäärä, kaikkiaan 86, ja silloin alle 20 prosenttia hakemuksista sai rahoi-
tuksen. Tänä vuonna apurahahakemusten määrä laski ensimmäistä kertaa, ja hakemuksia oli 70, 
joista 19 (27 %) sai rahoituksen. Mikä lienee syynä siihen, että apurahahakemusten määrä on 
kääntynyt laskuun? Johtuuko se viime vuoden kireästä kilpailusta vai siitä, että diabetestutkimus 
Suomessa alkaa hiipua? Vai onko kyse pelkästä sattumasta?

Muuttuvassa maailmassa myös tutkimusrahoituksen muotoa tulee kehittää. Rahoituksen tulee 
olla kannustavaa ja tavoitteellista. Rahoituksella voidaan vaikuttaa myös siihen, että tutkimustyö 
säilyy vetovoimaisena.

Dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Leena Moilanen toimii Diabetestutkimus-
säätiön tieteellisen valiokunnan sihteerinä. Vuoden 2011 apurahan saaneet tutkimukset esitellään 
tässä lehdessä sivuilla 15–17.
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1010 Diabetes-kirja 
 UUSI PAINOS 2011 52 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI PAINOS 
 Ikäihmisen diabetes   
 – Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
3021 Ohje ateriatablettien käyttäjälle* 
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja 
 värityskirja lapsille 8,50 euroa
3010 Lapsen diabetes 
 – Perheen kansio 30 euroa
2018 Tyypin1 diabetes   
 ja raskaus 5,50 euroa
3053 UUDISTETTU Pistä insuliini oikein*

Ruokavalio

3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, 
 perusopas terveydenhuoltoon ja 
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-  
 neuvontaan -kirja 
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3066 Hiilarivisa-kuvataulu 
 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste
 3,50 euroa
3070 UUSI Ole hyvä -ruokakolmiojuliste  
 3,50 euroa
 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 1 800 kcal

3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 UUSI Monta syytä syödä kuitua
3069 UUSI Ole hyvä – Itämeren ruoka- 
 kolmio / Lautasmalli
 

Jalkojen ja hampaiden hoito

Repäisylehtiöt:* 
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta- 
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone- 
 pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa / kpl tai 37 euroa / 50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 
 2,50 euroa 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta 
 itsestäsi ja vauvastasi -opas
 Uusi painos tulossa 
 5,50 euroa

Päivähoito, koulu

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

Maksuttomat aineistot

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite 
 Sydänmerkki: 
 3041 Esite ammattihenkilöstölle 
 5121 Esite kuluttajille  
 5127 Juliste
5124 Lasten diabetes -tiedote 
5114 Minulla on diabetes -kortti 
5115 Tiedätkö? Osaatko? 
 -ensiaputiedote
5133 Korkean ja matalan verensokerin  
 tuntemukset -tiedote  
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 
 50 sivun lehtiö 
9037 Tuijota omaan napaasi 
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on 
 ehkäistävissä -esite  
9038 Testaa riskisi -juliste 

 
* Repäisylehtiöt: 
 50-sivuinen 15 euroa 
 100-sivuinen 21 euroa

Aineistoa myös 
 maahanmuuttajille tyypin 1 ja 

   2 diabeteksesta eri kielillä 

Ammattilaisaineistot

Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten aineistojen hintoihin. Yli 50 euron 
tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään 10 euron lähetyskulut. 
Lähetyskuluja ei peritä yksittäiskappaleiden tilauksista (1 kpl/nimeke). Ilmaismateriaalien 
lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitto

Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  

p f. 03 2860 422  

materiaalitilaukset@diabetes.fi  

www.diabetes.fi/d-kauppa
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Yleistilaltaan 

hyväkuntoisten 

potilaiden 

hoito aloitetaan 

tavallisesti 

vuodeosastolla.

 

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa 
suurin koko maailmassa, ja ilmaantuvuus kasvaa 
edelleen (1). TAYS:ssa on viime vuosi-
na hoidettu keskimäärin 25–30 vas-
tasairastunutta tyypin 1 diabeetikkoa 
vuodessa (taulukko, sivu 11). Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin alueella tyypin 
1 diabeetikoiden hoitoja ovat ilmoitta-
neet aloittaneensa myös Valkeakosken 
aluesairaala (noin 3–4 potilasta/vuosi), 
Vammalan aluesairaala (noin 5 potilasta/
vuosi), Mäntän aluesairaala (alle 3 potilasta/vuosi) 
ja Nokian sairaala (1–2 potilasta /vuosi). Kaikki 
tamperelaiset vastasairastuneet tyypin 1 diabeeti-
kot on hoidettu TAYS:ssa. 

Vastasairastuneiden tyypin 1 diabeetikkojen hoidon 
aloitus on keskitetty erikoissairaanhoitoon. Avohoi-

don lääkärin tehtävä on tunnistaa vastasairastunut 
diabeetikko oireiden ja verensokeriarvojen perus-
teella ja tehdä päivystyslähete erikoissairaanhoi-
toon. Vastasairastunut tyypin 1 diabeetikko on aina 
päivystyspotilas, jonka on päästävä hoidon arvioon 
joko välittömästi tai viimeistään vuorokauden ku-
luessa. 

TAYS:ssa potilaan ensimmäisen hoitopaikan 
valintaan vaikuttavat potilaan yleistila, hyperglyke-
mian ja ketoasidoosin aste sekä muut sairaudet, 
kuten infektiot. Jos potilaalla on vaikea ketoasidoo-
si, hänet hoidetaan teho-osastolla. Sieltä potilaat 
siirtyvät heti akuutin tilanteen korjaannuttua diabe-
teksen hoitoon perehtyneelle vuodeosastolle. 

Yleistilaltaan hyväkuntoisten potilaiden hoi-
to aloitetaan tavallisesti vuodeosastolla, jossa on 
diabeteksen hoidonohjauksen hallitseva hoitohen-
kilökunta kaikkina vuorokauden aikoina seitsemänä 
päivänä viikossa. 

Sairaalahoidon pituuteen vaikuttavat 
potilaan kliininen tila (esimerkiksi keto-
asidoosi, kuivuminen), muut sairaudet 
(esimerkiksi infektiot), potilaan kokemus 
sairastumisesta, itsehoitovalmiudet ja 
kyky vastaanottaa ohjausta sekä se, kuin-
ka kaukana potilaan koti on sairaalasta. 
Mikäli potilas on hyväkuntoinen, hän voi 
kotiutua perusselvitysten ja ohjauksen 

jälkeen samankin vuorokauden aikana osastolta. 

Potilaalla on keskeinen rooli hoidon suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. Hoitovalinnat ja omahoidon 
ohjaus sopeutetaan potilaan elämäntilanteeseen. 
Potilaan suostumuksella läheiset otetaan mukaan 
hoitoprosessiin. Hoidonohjauksen tavoitteena on 

Saara Metso, Hilkka Tauriainen ja Marita Määttä
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tehdä diabeetikosta oman hoitonsa vastuullinen 
asiantuntija, joka kykenee tekemään terveytensä 
kannalta oikeita valintoja ja selviytymään sairauden 
tuomien haasteiden kanssa.  

Akuuttivaihe
Ensiavun lääkäri arvioi potilaan kliinisen tilan, ke-
toasidoosin ja hyperglykemian asteen sekä muut 
sairaudet. Kokonaistilanteen mukaan päätetään 
jatkohoitopaikasta ja aloitetaan insuliini- ja muu 
tilanteen mukainen hoito. Vakavassa ketoasidoosis-
sa potilaan hoito aloitetaan teho-osastolla. Jos poti-
laalla ei ole vakavaa ketoasidoosia, hoito aloitetaan 
vuodeosastolla. 

Ensiavun lääkäri määrää potilaalle perusinsu-
liinin, ateriainsuliinin ja korjausinsuliinin, neste-
hoidon ja kaliumlisän. Potilaalle aloitetaan insulii-
nihoito monipistoshoitona. Useimmiten insuliinin 
vuorokausiannos on 0,4 kansainvälistä yksikköä 
painokiloa kohti. Tästä puolet on perusinsuliinia ja 
puolet ateriainsuliinia jaettuna kolmelle pääateri-
alle. Lisäksi tarvittaessa annetaan aterioiden yh-
teydessä korjausinsuliinia pienen insuliinintarpeen 
ohjeen mukaan. 

Osastolla varmistetaan diabeteksen tyyppi, sel-
vitetään yleinen terveydentila ja suljetaan pois ke-
liakia sekä kilpirauhasen ja lisämunuaisten sairau-
det. Lisäksi seulotaan diabeteksen lisäsairaudet.  
Lääkäri tutkii jalat, silmänpohjat ja suun tervey-
den sekä informoi potilasta raskauden ehkäisystä. 
Potilaan, lääkärin ja diabeteshoitajan yhteistyönä 
päätetään hoitomuoto, hoitoaika ja tehdään jatko-
hoitosuunnitelma.

Potilaan omahoidon ohjaus aloitetaan mahdolli-
simman pian potilaan voinnin mukaan. Aluksi opete-
taan vain välttämättömät tiedot. Potilaalle kerrotaan 
perustiedot diabeteksesta sairautena, hoitotavoitteet 
ja insuliinihoito (insuliinien vaikutusajat ja pistos-
tekniikka). Lisäksi ohjataan verensokerin seurannan 
tekniikka ja tavoitteet sekä liian matalan verensoke-
rin eli hypoglykemian oireet ja hoito. 

Verensokeritavoitteet ovat aluksi ennen aterioita 
8–10 millimoolia litrassa. Vasta pikkuhiljaa ensim-
mäisten viikkojen aikana tavoitetasoa kiristetään 
5–7 millimooliin litrassa. Hypoglykemioita pyritään 
välttämään. Potilaan elämäntilanne, ateria- ja lii-

kuntatottumukset kartoitetaan. Ohjaus toteutetaan 
yksilöllisesti potilaan vastaanottokyvyn mukaan. Li-
säksi tuetaan potilasta diabeteksen ja normaalielä-
män yhteensovittamisessa ja sairastumiskriisissä. 
Ohjauksen tueksi annetaan kirjallista materiaalia.

Potilas kotiutetaan mahdollisimman pian, kun 
hän kokee selviytyvänsä kotona. Hyväkuntoinen 
potilas voidaan kotiuttaa osastolta jo samana päi-
vänä. Potilaalle annetaan noin viikon tarve omahoi-
tovälineitä mukaan. Potilas ohjataan oman kunnan 
hoitotarvikejakeluun, jota varten annetaan hoitotar-
vikelähete. 

Lääkäri kirjoittaa potilaalle B-lausunnon insu-
liinin erityiskorvattavuudesta ja diabeteksen haitta-
asteesta verotusta varten, noin viikon mittaisen sai-
rausloman sopeutumista ja uuden opettelua varten 
sekä insuliinireseptit. Potilas lähetetään silmän-
pohjakuvaukseen, ravitsemussuunnittelijalle ja jal-
kojenhoitajalle. Tarvittaessa potilaalle järjestetään 
sosiaalityöntekijän tai psykiatrisen sairaanhoitajan 
vastaanotto. 

Lääkäri arvioi, mikä hoitopaikka on prosessin 
jälkeen potilaalle sopivin, ja lähettää jo ensimmäi-
seltä hoitojaksolta hoitotiivistelmän sinne hoidon 
jatkuvuuden turvaamiseksi. Potilaalle annetaan 
yhteysnumero diabeteshoitajalle ja vuodeosastolle, 
jonne hän voi soittaa virka-ajan ulkopuolella, jos 
akuutteja, diabetekseen liittyviä ongelmia ilmenee. 
Sairaalajakson jälkeen potilas tapaa osaston diabe-
teshoitajan noin viikon kuluttua.

Polikliininen vaihe
Hoidonohjauskäynnit. Potilas käy endokrinologian 
poliklinikassa diabeteshoitajan vastaanotolla yh-
den, kolmen, kuuden, yhdeksän ja kahdentoista 
kuukauden kuluttua sairastumisesta. Näistä ensim-
mäisen ja viimeisen käynnin yhteydessä on lääkärin 
vastaanotto. Tarvittaessa diabeteshoitaja konsultoi 
lääkäriä muiden käyntien yhteydessä. 

Poliklinikan hoitajan vastaanottokäynnillä sy-
vennetään omahoidon osaamista ja annetaan sitä 
tukevaa ohjausmateriaalina. HbA1c-arvo ja paino 
kontrolloidaan kolmen kuukauden välein ja kes-
kustellaan tuloksista hoitajakäynnillä. 

Ennen yhdeksän kuukauden käyntiä tehdään 
verensokerin pitkäaikaisseuranta (CGMS, glukoosi-
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kevyeen kotiruokaan

MAKUMATKA

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

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 €

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

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 €

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

Hinnat sisältävät lähetyskulut

25 €
Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista. Ruokia
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.  
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä 
proteiinin määrä ja gluteenittomat 
ohjeet merkitty.
125 ohjetta, 107 sivua
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta 

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

iiton
kirjat

a kasviksiaKalaa, kanaa ja kas
25 €

Maukasta ruokaa ilm
an turhaa rasvaa ja suolaa
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monitorointi), jonka avulla arvioidaan omahoidon 
onnistumista ja hallintaa. Glukoosimonitorointia 
käytetään myös hoidonohjauksen apuvälineenä. 
Hoitoprosessin lopussa tehdään yhteenveto hoidon-
ohjauksesta, ja se lähetetään jatkohoidosta vastaa-
valle. 

Ensitietopäivä
Ensimmäisen puolen vuoden aikana potilas osal-
listuu ensitietopäivään, jossa käsitellään kaikkia 
omahoidon aihealueita perusteellisesti. Ensitieto-
päivässä asiantuntijat antavat tietoa, mutta myös 
keskustelulle ja kokemusten jakamiselle annetaan 
tilaa. Potilaiden läheiset voivat halutessaan ja poti-
laan suostumuksella osallistua tilaisuuteen. 

Ensitietopäivässä käsitellään diabetes sairau-
tena, insuliinihoito ja verensokeriseuranta, erityis-
tilanteiden hoito (liikunta, sairauspäivät, hypo-
glykemia, alkoholi, matkailu), ajokorttikysymykset, 
raskauden ehkäisy ja suunnittelu, sosiaaliturva, 
ruokavalio ja jalkojenhoito. Lisäksi aikaisemmin 
sairastunut diabeetikko kertoo omista kokemuksis-
taan, ja potilaat saavat mahdollisuuden tutustua 
potilasjärjestötoimintaan.

Lääkärin vastaanotot
Ensimmäinen lääkärin vastaanotto on kuukauden 
kuluttua sairastumisesta. Käynnin tavoitteena on 

Taulukko 1. Vastasairastuneiden tyypin 1 diabeetikoiden 
määrä TAYS:ssa vuosina 2003–2011. 

Vuosi
Vastasairastuneiden 

diabeetikoiden
määrä vuodessa

2003 16

2004 18

2005 20

2006 22

2007 29

2008 30

2009 32

2010 21

2011 
(maaliskuun 

tilanne)
13

Taulukko 2. Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoitoprosessin kustannukset TAYS:ssa.

Tapahtuma Hinta/euroa Huomautus

ACUTA-käynti 1 237

Tehovalvonta 1 237 1 vrk, tarvittaessa

Hoidon aloitus 690–2 070 1–3 vrk vuodeosastolla

Hoidon ohjaus 590 Poliklinikan sairaanhoitaja, 7 kertaa, joista
2 kertaa lääkärin vastaanoton yhteydessä

Käynti lääkärissä 629 Endokrinologian pkl, 2 kertaa

Käynti ravitsemussuunnittelijalla 210

Ensitietopäivä 95

Silmänpohjakuvaus 67

Käynti jalkaterapeutilla 95

Yhteensä 3 613–6 230 Vain 1 vrk vuodeosastolla –
1 tehovalvontapäivä ja 3 vuodeosastopäivää

varmistaa diabetestyyppi ja arvioida insuliinihoidon 
toteutuminen. Seuraava lääkärissäkäynti on vuosi 
sairastumisesta, jolloin tehdään vuositarkastus ja 
arvioidaan hoidon toteutumista. Apuna käytetään 
aiemmin tehdyn glukoosimonitoroinnin tuloksia. 

Mikäli diabetes ja omahoito ovat hallinnassa, 
potilaan hoito jatkuu avoterveydenhuollossa. Sitä 
varten laaditaan loppuarvio ja kirjataan hoitota-
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voitteet.  Nuoria, alle 18-vuotiaana sairastuneita 
seurataan yleensä pidempään, kunnes nuoruuden 
kehitysvaihe ja elämäntilanne on va-
kiintunut. Jatkohoitoon siirrettäessä 
varmistetaan, että potilas on tietoinen 
vastuustaan omahoidossa ja hoitonsa 
tavoitteista.

Yhden vastasairastuneen diabeetikon 
hoitoprosessista tulee 3 600–4 300 euron lasku po-
tilaan asuinkunnalle, jos potilas on sairastuttuaan 
1–2 vuorokautta hoidonohjauksessa vuodeosastolla 
(2). Enimmillään hoitoprosessista tulee 6 200 eu-
ron kuntalasku, jos potilas joutuu akuuttivaiheessa 
ketoasidoosin vuoksi tehovalvontaan ja hoidonoh-
jaus vuodeosastolla kestää kolme vuorokautta. Dia-
beetikon hoitoprosessin kuntalaskun muodostavat 
taulukossa 2 sivulla 11 eritellyt kustannukset (2).

Diagnoosivaiheessa saavutettu hyvä hoitotasa-
paino ja sairauden hallinta ehkäisevät akuutteja 
komplikaatioita ja lisäsairauksia (3). Vastasairas-
tuneen diabeetikon hoitoa ei voi pitää kalliina, jos 
sen hintaa vertaa akuuttien komplikaatioiden tai 
lisäsairauksien hoidon kustannuksiin. 
Jo kolme ensiapukäyntiä tai tehoval-
vontapäivää vakavan hypoglykemian 
tai ketoasidoosin vuoksi aiheuttavat 
samansuuruisen kuntalaskun kuin ko-
ko vuoden kestävä diabeetikon valmen-
nus, joka onnistuessaan ehkäisee näitä 
akuutteja komplikaatioita. 

Yhden hemodialyysipotilaan hoito 
maksaa noin 66 500 euroa vuodessa 
(2). Diabeetikon jalkahaavan on arvi-
oitu maksavan noin 10 000–20 000 
euroa vuodessa ja nilkan yläpuolisen 
amputaation 25 000 euroa (4-5). 

Varhainen diabeteksen tunnistaminen ja hoitoon 
lähettäminen vähentävät erikoissairaanhoidon kus-
tannuksia, koska tällöin vältytään ketoasidoosilta ja 
tehovalvontajaksolta. Hyvin koulutettu ja perehdy-
tetty henkilökunta ja yhteisten hoitomallien noudat-
taminen tehostavat hoitoa, lyhentävät sairaalahoito-
jaksoa ja vähentävät seurantakäyntien tarvetta. 

Asiantuntijahoitajan avohoidossa antama hoi-
donohjaus vähentää kustannuksia. Jalkojen oma-

hoidon hallinta vähentää jalkaongel-
mista aiheutuvaa erikoissairaanhoidon 
tarvetta pitkän ajan kuluessa. 

Onnistunut omahoidon ohjaus ja 
psykososiaalisten ongelmien huomi-
oiminen hoidon alussa vähentävät so-
peutumisvaikeuksista johtuvia erikois-
sairaanhoidon jaksoja myöhemmin. 
Yhteistyön sujuvuus ja tiedon välitty-

minen avohoitoon koko prosessin ajan turvaavat 
hoidon jatkuvuuden ja vähentävät hoito-ongelmien 
ja akuuttien komplikaatioiden aiheuttamia uusia 
poliklinikkakäyntejä ja hoitojaksoja erikoissairaan-
hoidossa.

Perusteltua aloittaa hoito osastolla
Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidossa 
on 1990-luvulta alkaen pyritty mahdollisimman 
lyhyeen osastojaksoon ja mahdollisuuksien mukaan 
polikliiniseen hoidon aloitukseen. Terveysportista 
löytyvien hoitoketjukuvausten perusteella vastasai-

rastuneen diabeetikon hoitoon kuuluu 
useimmissa sairaaloissa lyhyt osas-
tojakso. Tämä on järkevää sekä poti-
laan että terveydenhuollon resurssien 
kannalta. Diabetekseen sairastumises-
sa on kyse tilanteesta, jossa ihminen 
saa tietää olevansa lopun elämäänsä 
riippuvainen insuliinista ja joutuvan-
sa opettelemaan uusia ja vaativiltakin 
tuntuvia taitoja selvitäkseen jokapäi-
väisestä elämästään turvallisesti. Tä-
mä johtaa useimmiten jonkinasteiseen 
sairastumiskriisiin. Tämän vuoksi on 
potilaan etu päästä heti sairastuttuaan 

hoitopaikkaan, jossa on riittävä hoidonohjauksen 
asiantuntemus. 

Vastasairastuneen diabeetikon hoidonaloituk-
sessa on järkevämpää käyttää päivystyspotilaiden 
hoitoon resursoitua vuodeosastoa kuin varautua 
heidän hoitamiseensa ajanvarauspoliklinikassa. 

Varhainen diabeteksen 

tunnistaminen ja 

hoitoon lähettäminen 

vähentävät 

erikoissairaanhoidon 

kustannuksia. 

Merkittävä osa 

lääkärin työpanosta 

on siirretty 

diabeteshoitajalle, 

kun on luovuttu 

perinteisistä, 

kolmen kuukauden 

välein tapahtuvista 

seurantakäynneistä 

lääkärin vastaanotolla.
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Hoitoprosessin akuuttivaiheen yksinkertaisuus on 
etu myös ensiavun toiminnan kannalta. 

Työnjako uusiksi
TAYS:ssa diabeteshoitajat vastaavat vastasairastu-
neen tyypin 1 diabeetikon hoidon ohjauksesta.  Mer-
kittävä osa lääkärin työpanosta on siirretty diabe-
teshoitajalle, kun on luovuttu perinteisistä, kolmen 
kuukauden välein tapahtuvista seurantakäynneistä 
lääkärin vastaanotolla. Kokenut asiantuntijahoitaja 
pystyy itsenäiseen työhön silloin, kun tukena on 
tehokas yhteistyö lääkärin kanssa. Lääkärin tehtä-
vät ovat diagnoosin varmistaminen, hoitolinjasta 
vastaaminen, tarvittavien todistusten laatiminen ja 
tiedon välittäminen avoterveydenhuoltoon. 

Ensitietopäivänä kaikki keskeiset diabetekseen 
liittyvät asiat käydään läpi yhteisesti. Näin aikaa ja 
resursseja säästyy yksilöllisten ongelmien ratkaise-
miseen yksilökäynneillä. Ensitietopäivässä kaikki 
potilaat tapaavat myös muut diabeteksen hoitoon 
osallistuvat ammattilaiset, kuten jalkaterapeutin, 
ravitsemusterapeutin ja sosiaalihoitajan. Ryhmässä 
annettava ohjaus tarjoaa myös vertaistukea vasta-
sairastuneelle tyypin 1 diabeetikolle. 

Hoidon laadun seuranta 
Tyypin 1 diabeteksen hoidossa pyritään Diabetek-
sen Käypä hoito -suosituksen linjan mukaisesti 
ehkäisemään diabeteksen komplikaatioita sekä ta-
kaamaan potilaan oireettomuus ja hyvä elämän laa-
tu (1). Diabeteksen valtakunnallista hoidon laatua 
on selvitetty kolmesti: vuosina 1993, 2000–2001 
ja 2009–2010 (6-8). Vastikään julkaistun Dehko-
raportin perusteella suomalaisten tyypin 1 diabee-
tikoiden hoitotasapainoa ei ole onnistuttu paran-
tamaan, eli HbA1c on kaikissa näissä selvityksissä 
ollut suunnilleen 8,5 % (69,4 mmol/mol) (8). 

Nykyisin ei ole käytettävissä välineitä, joilla 
voisimme jatkuvasti seurata, miten onnistumme 
tavoitteiden saavuttamisessa muihin yksikköihin 

verrattuna ja mihin suuntaan hoidon laatu on yksi-
kössämme menossa. Hoidon laadun kehittämiseksi 
olisi ihanteellista, jos käytettävissä olisi valtakun-
nallinen diabetesrekisteri. Tilasto-ominaisuuksil-
taan epäonnistuneet ja kirjavat sähköiset saira-
uskertomusjärjestelmät ovat tehneet diabeteksen 
hoidon laadun seuraamisen vaikeaksi myös alueel-
lisesti. TAYS:ssa diabeetikon hoidonohjauksen on-
nistumista arvioidaan asiakaspalautekaavakkeilla 
sekä tietotestillä. 
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100 000 euroa raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukseen

Leena Moilanen ja Tarja Sampo

Diabetestutkimussäätiö on jakanut 374 000 

euroa 19 tutkijan kesken. Suurimman apurahan, 

100 000 euroa, sai professori Johan Eriksson 

raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukseen.

Tänä vuonna Diabetestutkimussäätiöltä haki apura-
haa 70 tutkijaa, mikä oli 16 vähemmän kuin 2010. 
Ensisijaisesti kaksivuotista suurapurahaa haki seit-
semän, isoa apurahaa 36, ja pientä apurahaa 27 
tutkijaa. Erityisesti isoa apurahaa haettiin useisiin 
innovatiivisiin tutkimuksiin. 

Diabetestutkimussäätiön hallitus jakoi apura-
hat tieteellisen valiokunnan esityksen mukaisesti. 
Tieteellistä valiokuntaa johti dosentti Jorma Lahtela 
ja sen jäseninä olivat professorit Jorma Viikari, Outi 
Vaarala, Markku Laakso ja Suvi Virtanen sekä sih-
teerinä dosentti Leena Moilanen.

Kaksivuotinen apuraha, 50 000 euroa/vuosi

Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto  
ja Folkhälsanin tutkimuskeskus
Raskausdiabeteksen ehkäisy elämäntapa- 
muutoksin (RADIEL)

RADIEL-hankkeen tarkoituksena on luoda seuran-
ta- ja hoitoketjumalli, joka on suhteellisen helposti 
siirrettävissä kunnan omaksi palveluksi ja palvelun-
tuottajien toiminnaksi. Tavoitteena on saada kunnan 
toimijat mukaan konkreettiseen yhteistyöhön unoh-
tamatta sairastumisvaarassa olevien omaa vastuuta 
terveydestään. Tämän tyyppisiä ehkäisyohjelmia ei 
toistaiseksi ole tehty raskautta suunnittelevien ja 
raskaana olevien naisten keskuudessa.

Isommat apurahat, 12 500–25 000  euroa

Arno Hänninen, LT, Turun yliopisto,   
25 000 euroa
Suoliston luontainen immuunijärjestelmä tyypin 
1 diabeteksessa: ravintotekijöiden ja suolisto-
mikrobien vaikutus diabeteksen syntyyn

Tutkimuksessa selvitetään diabeteksen kannalta 
kahden keskeisen ympäristötekijän, mikrobien ja 
ruokavalion, vaikutusta paksusuolen immuunijär-
jestelmään. Tutkimushypoteesina on, että ympäris-
tötekijöiden käynnistämät tapahtumat paksusuolen 
immuunijärjestelmässä johtavat diabeteksen syn-
tyyn liittyvien immuunivasteiden käynnistymiseen 
haimasaarekkeissa tai imusolmukkeissa. Tutkimus 
tehdään NOD-hiirillä, kudosnäytteillä ja soluviljel-
missä. 

Eero Kajantie, dosentti, THL, 25 000 euroa
Ennenaikainen syntymä ja glukoosiaineen- 
vaihdunnan varhainen ohjelmoituminen

Tutkimusryhmä on aiemmin todennut, että ter-
veilläkin pikkukeskosina syntyneillä on aikuisiässä 
muita heikompi sokerinsieto. Lievemmin ennenai-
kaisena syntyy 5–10 prosenttia väestöstä, mutta 
heidän aikuisiän terveydestään tiedetään vähän. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lie-
västi ennenaikaisen syntymän vaikutusta aikuisiän 
sokeriaineenvaihduntaan ja metabolisen oireyhty-
män osatekijöihin. Hankkeessa tutkitaan, selittä-
vätkö näitä mahdollisia vaikutuksia keskosuuden 
syy, alkuvaiheen sairaudet tai aikuisiän elintavat, 
erityisesti liikunta ja fyysinen kunto. Hankkeen 
tarkoituksena on selvittää, ovatko ennenaikaisina 
syntyneet tyypin 2 diabeteksen aiemmin tunnista-
maton riskiryhmä.
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Hanna Lagström, dosentti, Turun yliopisto,   
12 500 euroa
Hyvän kasvun avaimet: Lasten ylipainon varhaiset 
riskitekijät

Ylipaino on tunnettu tyypin 2 diabeteksen riskite-
kijä. Ylipainon ehkäisyyn ja hoitoon ei ole nykyisin 
tehokkaita menetelmiä. Vanhempien ylipaino lisää 
lapsen ylipainon riskiä ympäristö- ja perintöteki-
jöiden välityksellä. Jos riskitekijät tunnistettaisiin 
varhain, olisi mahdollista puuttua poikkeavaan pai-
nonkehitykseen jo alkuvaiheessa. Tämän tutkimus-
hankkeen avulla saadaan aikaisempaa kokonais-
valtaisemmin tietoa lapsuusiän kasvusta erityisesti 
ylipainon kehittymisen ja ehkäisyn näkökulmasta. 
Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota lapseen, hä-
nen perheeseensä ja kasvuolosuhteisiin. 

Harri Niinikoski, dosentti, Turun yliopisto,   
12 500 euroa
Imeväisiästä aikuisuuteen ulottuvan elämäntapa-
neuvonnan vaikutus metabolisen oireyhtymän ja 
tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiseen

STRIP-tutkimuksessa kerättyjä tietoja hyödyntäen 
voidaan nyt tutkia, miten lasten ja nuorten elämän-
tavat ovat yhteydessä diabeteksen riskitekijöiden 
kasautumiseen, esimerkiksi metaboliseen oireyhty-
mään. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa elämäntapo-
jen vaikutuksesta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn 
varhaislapsuudesta alkaen.

Kirsi Pietiläinen, dosentti, Helsingin yliopistolli-
nen sairaala ja Biomedicum, 25 000 euroa
Lihavuuden, insuliiniresistenssin ja tyypin 2  
diabeteksen uudet molekulaariset mekanismit

Aiemmin tutkimusryhmä on osoittanut, että 
25-vuotiailla lihavilla identtisillä kaksosilla oli kol-
me kertaa enemmän rasvaa maksassa 10–25 kiloa 
kevyempään parikkiinsa nähden, ja tilaan liittyi 
selkeä insuliinin toimintavaje. Lihavien ihmisten 
rasvakudoksessa solujen energian käyttö oli vähen-
tynyt ja rasvakudokseen oli kertynyt tulehdussoluja. 
Näiden vaikutuksesta elimistön sokeri- ja insuliini-
aineenvaihdunta olivat häiriintyneet.

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään näiden 
ilmiöiden epigeneettistä säätelyä. Epigeneettisillä 
tekijöillä tarkoitetaan geenien toimintaan vaikutta-

via, solusukupolvesta toiseen periytyviä säätelyte-
kijöitä, jotka eivät muuta DNA:n emäsjärjestystä. 
Epigeneettisiä muutoksia syntyy esimerkiksi elinta-
pojen ja muiden ympäristötekijöiden seurauksena. 
Lihavuuteen liittyviä epigeneettisiä muutoksia ei 
tunneta, mutta on todennäköistä, että osa lihavuu-
den aineenvaihduntasairauksista, tyypin 2 diabetes 
mukaan lukien, on epigeneettisen säätelyn tulosta.
 

Merja Roivainen, dosentti, THL, 25 000 euroa
Enterovirusvälitteisen beetasolutuhon molekyyli-
tason mekanismit

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa virusvälit-
teisen beetasolutuhon aiheuttajat ihmisen primää-
reissä haimasoluissa sekä molekyylitasolla että 
solunsisäisten ja solujenvälisten viestiverkostojen 
tasolla. Tarkoitus on myös verrata näitä muutoksia 
niihin, joita virus aiheuttaa hiiren haiman beeta-
solumallissa. 

Eriika Savontaus, dosentti, Turun yliopisto, 
25 000 euroa
Neuropeptidi Y:n merkitys metabolisen  
oireyhtymän synnyssä

Ihmisen neuropeptidi Y -geenistä on löydetty mu-
taatio, joka lisää neuropeptidi Y:n määrää. Mutaa-
tion on osoitettu liittyvän sokeri- ja rasva-aineen-
vaihdunnan häiriöihin. Tutkimusryhmä on aiemmin 
kehittänyt siirtogeenisen hiiren, joka yli-ilmentää 
neuropeptidi Y:tä hermostossa. Tutkimuksen ta-
voitteena on käyttää hyväksi tätä hiirimallia ja sel-
vittää, miten neuropeptidi Y aiheuttaa haitalliset 
muutokset rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa. 
Hypoteesina on, että neuropeptidi Y vaikuttaa suo-
raan rasvakudokseen ja että estämällä tämä vaiku-
tus voidaan ehkäistä lihavuuden ja siihen liittyvien 
metabolisten muutosten kehittyminen.

Hannele Uusitalo-Järvinen, LT, Tampereen  
yliopisto, 20 000 euroa
Verisuonituksen stabilaatio diabeettisessa  
retinopatiassa

Äskettäin on osoitettu, että R-RAS-niminen prote-
iini on keskeisessä tehtävässä verisuonten kypsy-
misessä. Tässä tutkimuksessa selvitetään R-RAS:n 
ilmenemistä ja toimintaa normaalin verkkokalvon 
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verisuonistossa, kokeellisessa hapenpuutteen ai-
heuttamassa retinopatiassa ja diabeettisessa reti-
nopatiassa. Lisäksi testataan, voidaanko R-RAS:aa 
käyttää hoitona vakauttamaan verkkokalvon veri-
suonitusta.   

Jyrki Virtanen, FT, Itä-Suomen yliopisto,   
25 000 euroa
D-vitamiinisuplementaation vaikutus glukoosi-
aineenvaihduntaan metabolisessa oireyhtymässä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kahden 
päivittäisen D-vitamiiniannoksen vaikutusta sel-
laisten yli 60-vuotiaiden sokeriaineenvaihdun-
taan, joilla esiintyy D-vitamiinin puutosta ja joilla 
on korkean painoindeksin lisäksi vähintään kaksi 
metabolisen oireyhtymän oiretta. Tutkittavat sa-
tunnaistetaan kolmeen ryhmään: 1) annoksena 
40 mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa, 
2) annoksena 80 mikrogrammaa D-vitamiinia 
vuorokaudessa tai 3) annoksena lumevalmiste.  
Tutkimus kestää vuoden 2011 syyskuusta vuoden 
2012 maaliskuuhun, jolloin auringonvalon vaiku-
tuksesta ei synny merkittäviä määriä D-vitamiinia 
iholla. Sokeriaineenvaihduntaa tutkitaan toistuvilla 
kahden tunnin sokerirasituskokeilla. Lisäksi selvi-
tetään D-vitamiinista riippuvien geenien ilmenty-
mistä rasvakudoksessa ja monosyyteissä. 

Pienemmät apurahat, 7 600–10 000  euroa

Aila Ahola, ETM, Helsingin yliopisto ja  
Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum,  
8 000 euroa 
Psykologiset tekijät ja itsehoito tyypin 1  
diabeteksessa

Henna Cederberg, LL, MRes, Oulun yliopisto,  
9 500 euroa
Liikunnan ja geenimuutosten vaikutus insuliinire-
sistenssiin liittyvien kardiovaskulaaririskitekijöi-
den muutoksiin nuorilla miehillä

Riitta Hannonen, PsL, Kymenlaakson keskus-
sairaala, 7 600 euroa 
Varhain alkaneen tyypin 1 diabeteksen merkitys 
lapsen psykososiaaliselle kehitykselle

Lara Lehtoranta, LL, Turun yliopisto ja Turun 
yliopistollinen keskussairaala, 8 000 euroa
Diabeetikon sikiön verenkierto

Kirsi Mikkola, FM, Turun yliopisto ja Turun  
PET-keskus, 9 600 euroa

2-adrenergiset, D2-dopaminergiset ja M3-
muskarinergiset reseptorit haiman beetasolujen 
kuvantamisessa

 
Jaakko Mursu , FT, Itä-Suomen yliopisto,   
9 500 euroa 
Hiilihydraattien kansanterveydellinen merkitys, 
väitöskirjatyön jälkeinen tutkimushanke

Satu Pekkala, FT, Jyväskylän yliopisto, 7 600
Mikrobien rooli lihavuudessa ja metabolisessa 
syndroomassa

Jarkko Soronen, FM, Helsingin yliopisto ja THL, 
9 600 euroa
Uudet molekyylitason mekanismit tyypin 2  
diabeteksen synnyssä 

Liisa Uusitalo, FT, THL, 10 000 euroa
D- ja E-vitamiinin sekä karotenoidien merkitys 
tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä: syntymä- 
kohorttitutkimus diabetekselle geneettisesti  
alttiilla lapsilla
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Edelleen kannattaa suositella 

Luin mielenkiinnolla Diabetes ja lääkäri -lehden 
2/2011 luentopoimintoja DEHKO-päiviltä, ja halu-
aisin kommentoida professori Mikael Knipin luen-
nosta tehtyä tiivistelmää ”Liikkuva maali” (sivu 30).

Luentopoiminnan loppuosasta saa käsityksen, 
että tyypin 1 diabetesta ehkäistäessä rintaruokin-
nasta vieroituksesta pitkälle hydrolysoidulle korvik-
keelle voisi olla hyötyä lapselle, jonka perheessä on 
tyypin 1 diabetesta sairastava perheenjäsen, ja että 
vieroituksen pitää tapahtua ennen puolen vuoden 
ikää.

Itse en ollut luentoa kuuntelemassa, mutta 
luento lienee pohjautunut New England Journal 
of Medicine (NEJM) -lehdessä 2010 julkaistuun 
artikkeliin Knip et al, N Engl J Med. 2010 Nov 
11;363(20):1900-8. Dietary intervention in infan-
cy and later signs of beta-cell autoimmunity.

Haluaisin huomauttaa, että tässä tutkimukses-
sa ei ollut ryhmää, jota olisi imetetty suositusten 
mukaisesti pelkästään rintamaidolla kuuteen kuu-
kauteen asti, vaan vauvat saivat joko tavallista kor-
viketta (noin 1,1 kuukauden iästä) tai hydrolysoitua 
korviketta (2,6 kuukauden iästä). Näin ollen tutki-
muksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä 
rintaruokinnan vaikutuksista. Ainoastaan voidaan 
suositella hydrolysoitua korviketta tavallisen sijaan 
silloin, kun vauvaa ei syystä tai toisesta imetetä.

Tämän saman huomautuksen tutkijat itsekin 
tekevät NEJM:n artikkelissaan. Kuusi kuukautta 
kestävän täysimetyksen (lapselle ei kuuden kuu-
kauden ikään mennessä anneta mitään muuta 
kuin rintamaitoa ja D-vitamiinia) terveyshyödyt 
ovat kiistattomat. Se, että satunnaistettaisiin lap-

sia joko täysimetykselle tai korvikkeelle, olisi epä-
eettistä. Lyhyt imetys näyttäisi lisäävän GAD- ja 
insuliini-autovasta-aineiden ilmaantumisen riskiä 
väestötutkimuksessa, kun taas niillä, joiden ge-
neettinen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen on 
lisääntynyt, ei ole havaittu vaikutusta (Norris et 
al. JAMA 2003;290:1713-20; Ziegler et al. JA-
MA 2003;290:1721-8; Virtanen et al. Diabetolo-
gia 2006;49:1512-21; Holmberg et al. Br J Nutr 
2007;97:111-6).

Diabetes ja lääkäri -lehden kanssa tulleessa 
Diabetes-lehdessä oli professori Knipin haastattelu 
sivulla 24, jossa tutkimusta oli referoitu laajemmin. 
Siinä professori Knip toteaakin itse, että täysime-
tystä olisi syytä jatkaa kuuden kuukauden ikään asti 
aina kun mahdollista.

Halusin tuoda tämän asian esille, koska kuuden 
kuukauden täysimetys toteutuu surkean huonosti 
Suomessa (1 %), ja vielä vähemmän toteutuu suo-
situs, että imetystä jatketaan ainakin ensimmäisen 
kahdentoista kuukauden ajan, jolloin lapsen pää-
asiallinen ravinto on rintamaito. Imetyksen kestoon 
vaikuttavat ratkaisevasti neuvoloissa työskentelevät 
terveydenhoitajat ja lääkärit, joiden tietotaito ime-
tysohjauksessa on todella vaihtelevaa.

Olisi ehkä hyvä täsmentää kommenttia Diabe-
tes ja lääkäri -lehdessä, jottei kukaan lääkäri ryhdy 
suosittamaan vauvan vieroittamista rintamaidosta 
diabeteksen ehkäisemiseksi.

Toimituksen vastaus
Julkaisemme oheisen kirjoituksen, koska siinä tuo-
daan tärkeä imetykseen liittyvä näkökulma esille. 
Dehko-päivien luentokoosteessa ei ollut mahdollista 
esitellä tutkimuksen kaikkia puolia. Olemme iloisia 
perustellusta palautteesta ja haluamme kannustaa 
lukijoitamme keskusteluun.   

NÄKÖKULMA
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UUTTA lääkäreille ja 
diabetestiimeille!

TIIMIKLUBI
 

Ensimmäinen klubitapahtuma järjestetään  
Diabeteskeskuksessa 7.–8.10.2011. 

Tule, jotta voit verkostoitua kollegojesi kanssa, 
oppia uutta ja jakaa omaa osaamistasi. 
 

Seuraa tapahtuman järjestelyä osoitteesta www.diabetes.fi/tiimiklubi 
tai kysy lisää: outi.himanen@diabetes.fi, p. 0400 723 664.   

Summer Meeting 26.–27.8.2011
 

Tervetuloa Diabetestutkijat ja diabetologit ry:n 30-vuotisjuhlakokoukseen
Diabeteskeskukseen Tampereen Aitolahteen

 
Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumiset: www.diabetes.fi/summermeeting

 

Sydäntutkimussäätiö palkitsi professori Taskisen 

Marja-Riitta Taskinen on saanut  
sydäntutkimuksen Suurpalkinnon 2011. 

Professori, emerita Marja-Riitta Taskisen tutki-
mustoiminnan kohteina ovat muun muassa  
rasva- aineenvaihdunnan häiriöiden laatu ja 
yhteys perintötekijöihin perheissä, joiden jä-
senillä on matala HDL-kolesteroli ja seka-
muotoisia rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä. 
Muita tutkimuskohteita ovat tyypin 2 diabee-
tikoiden ja metabolista oireyhtymää sairas-
tavien triglyseridiaineenvaihdunnan häiriöt. 

Taskinen on ollut mukana useissa kansainvä-
lisissä tutkimuksissa, ja hän toimii aktiivises-
ti tutkimustyössä edelleen. Hänellä on yli 400 
 julkaisua merkittävissä kansainvälisissä artikke-
lisarjoissa, ja hän on tunnetuimpia tutkijoitam-
me ulkomailla.

20 000 euron palkinto myönnetään tun-
nustuksena pitkästä, yhä jatkuvasta urasta sy-
dän- ja verisuonisairauksien tutkijana. Pal-
kintolautakuntaan kuuluivat professorit Petri 
Kovanen, Heikki Huikuri ja Markku Laakso.  
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    on Vuoden     
    diabeteshoitaja

Vuoden diabeteshoitajaksi on valittu diabetes- ja sydänhoitaja Terttu Vainio Posion terveys-
keskuksesta. Hänet tunnetaan diabeteksen hoidon uranuurtajana, ja hän on osallistunut 
merkittävästi diabeetikoiden hoidon ja hoidonohjauksen kehittämiseen terveyskeskuksessa. 

Diabeteshoitajien yhdistyksen hallitus valitsee Vuoden diabeteshoitajan jäsenistönsä te-
kemien ehdotusten joukosta. Keskeinen valintakriteeri on tunnustuksen saajan rooli diabe-
teshoitajan työn kehittämisessä ja diabeteksen hoidon edistämisessä. 

Terttu Vainio on toiminut diabeteshoitajana pian 35 vuotta. Hän pitää hyvää ruokavaliota 
ja säännöllistä ateriarytmiä keskeisenä osana kaikkien diabeetikoiden hoitoa.

Ruokavalio-ohjauksensa ravitsemussuosituksiin pohjaava Vuoden diabeteshoitaja harmit-
telee mediassa viime aikoina esillä olleita ravitsemussuositusten kanssa ristiriitaisia viestejä. 
Ne vievät hänen mukaansa pohjaa siltä pitkäjänteiseltä ohjaustyöltä, jonka avulla suomalais-
ten terveydentilaa on pystytty kohentamaan merkittävästi. 

Vuoden Diabeteshoitaja valittiin nyt neljännen kerran. Arvonimeen liittyy stipendi, jonka 
myöntävät Benecol-tuotteita markkinoivat Raisio-konserni ja Bunge Finland Oy.  

  

Tilaa Diabetesliiton Uutiskirje
www.diabetes.fi/amt-uutiskirje  

Näin saat ammatillisen koulutuksen uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi muutaman kerran  vuodessa. 
Samalla annat luvan sille, että sinulle voidaan lähettää sähköpostitse ilmoituksia Diabetesliiton 
koulutuksista, materiaaleista ja kuntoutustarjonnasta.

Jos haluat myöhemmin poistua uutiskirjeen tilaajalistalta, löydät uutiskirjeestä ohjeet listalta 
poistumiseen.

Osoitetiedot tulevat ainoastaan Diabetesliiton käyttöön.

Haluatko:
pysyä ajan tasalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestämistämme koulutuksista  
ja seminaareista?
saada tietoa diabetesta sairastavien sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutuksesta?
lukea tuoreimpia uutisia koulutuksesta ja kuntoutuksesta?
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Diabeteksen aiheuttaman 
haitan arviointi
Lääkärin arviota diabeteksen aiheuttamasta haitasta tarvitaan muun muassa haettaessa   
yli 16-vuotiaan vammaistukea Kansaneläkelaitokselta tai verotuksen invalidivähennystä.
Toiminnanvajausta määritettäessä otetaan aina huomioon diabeetikon yksilöllinen   
tilanne ja erityisesti hoitoon liittyvät näkökohdat. 

Yli 16-vuotiaan vammaistuki
Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa vammaistukea 16 
vuotta täyttäneelle sairaalle tai vammaiselle, jon-
ka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden 
ajan.  

Vammaistuen myöntämisen perusteena on ta-
paturmavakuutuslain (608/1948) mukainen sai-
rauden aiheuttama yleinen haitta. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on antanut haitan arviointia varten 
asetuksen haittaluokitusliitteineen 29. joulukuuta 
2009 (1649/2009). 

Yli 16-vuotiaan vammaistuessa on kolme tasoa:

Perusvammaistuki 85,59 €/kk,   
haittaluokat 6–12

Perusvammaistukea maksetaan, kun haittaluokka 
on 6–12. Lisäksi sairauden tai vamman tulee ai-
heuttaa erityiskustannuksia vähintään perusvam-
maistuen verran kuukautta kohden. Perusvammais-
tukea ei makseta pelkkien erityiskustannusten tai 
pelkän haitan perusteella. Kelaan on toimitettava 
kuitit maksuista. 

Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi
sairaanhoito- ja lääkekulut
ylimääräiset matkakustannukset
kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset
ylimääräiset vaatekustannukset ja
erityisruokavalion noudattamisesta aiheutuvat 
kustannukset.

Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus 27.4.2011

Erityiskustannuksiksi ei lueta esimerkiksi normaa-
leja ruoka- tai vaatekuluja, harrastustoiminnan, 
laitteiden hankinnan tai auton kuluja.

Korotettu vammaistuki 199,71 €/kk,  
haittaluokat 13–14
Korotettua vammaistukea voidaan maksaa myös 
pelkkien erityiskustannusten perusteella. Tällöin 
erityiskustannuksia tulee olla ainakin maksettavan 
tuen verran.

Ylin vammaistuki 387,26 €/kk,   
haittaluokat 15–20
Ylin vammaistuki voidaan myöntää myös pelkkien 
erittäin huomattavien erityiskustannusten perus-
teella. Tällöin niitä tulee olla vähintään ylimmän 
vammaistuen verran kuukausittain.

Ylin vammaistuki voi tulla kyseeseen, jos hakija 
joutuu itse maksamaan esimerkiksi kalliita hoito-
välineitä.

Diabetes ja vammaistuki
Diabetes on nykyisessä haittaluokituksessa sijoitet-
tu kohtaan 15, yleinen toiminnanvajavuus.

Haitan vaikeusaste (haittaluokka) määritetään 
toiminnanvajauksen asteita kuvaavien kohtien pe-
rusteella. Huomioon otetaan lisäksi erilaisten toi-
minnanvajausten lukumäärä. Yleistä toiminnanva-
jausta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös 
sairauden hoitoon liittyviä näkökohtia. Ne tulee 
huomioida erityisesti diabeteksen aiheuttaman 
haitan arvioinnissa.

Diabeteksen aiheuttaman haitan arviointi
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Haittaluokituksessa insuliinihoitoinen diabetes, 
johon ei liity lisäsairauksia, on sijoitettu kohtaan 
lievä toiminnanvajaus. Kuitenkin keskivaikean toi-
minnanvajavuuden kohdassa ovat sairaudet, joiden 
hoidon laiminlyönti aiheuttaa vaaraa tai vakavaa 
vaaraa terveydelle. Insuliinihoidon laiminlyönti 
aiheuttaa aina vakavaa vaaraa terveydelle.

Lievän toiminnanvajavuuden kohdassa maini-
taan sairaudet, jotka vaativat ruokavalion noudat-
tamista.

Hoitomuoto ja sen vaatima päivittäinen aika 
sekä hoidon laiminlyömisen aiheuttama vaara elä-
mälle otetaan huomioon haitta-astetta määritel-
täessä.

Edellä esitetyn perusteella diabeteksen perus-
haittaluokat silloin, kun lisäsairauksia ei ole, ovat 
seuraavat:

DM2 ilman insuliinihoitoa haittaluokka 3–5
DM2 + insuliinihoito haittaluokka 6–7
DM1 haittaluokka 8–10

Mikäli henkilöllä on lieviä alkavia liitännäis-         
sairauksia, kuten neuropatian aiheuttamia liikun-
ta- ja tuntohäiriöitä, ne voidaan yhdistää yleisen 
toiminnanvajavuuden haittaluokkiin nostamalla 
perushaittaluokkaa 1–3 luokkaa. 

Vaikeammat liitännäissairaudet, kuten auto-
nominen neuropatia, munuais-, silmä- ja veri-
suonisairaudet, on otettava huomioon itsenäisinä 
sairauksina. Siten niiden haitta-aste yhdistetään  
diabeteksen perushaitta-asteeseen yhdistelmätau-
lukon mukaisesti. Samoin tehdään, jos diabeetikolla 
on muita, diabetekseen liittymättömiä sairauksia. 

Diabeetikoiden haitta-asteen määrittäminen on 
aina hyvin yksilöllistä. Yksiselitteisiä ohjeita ei voi 
antaa. Arvioinnissa on otettava huomioon perus-
sairauden hoitomuoto, sen aiheuttama päivittäinen 
rasitus ja hoidon laiminlyönnin aiheuttama vaara 
elämälle. Tämän lisäksi otetaan huomioon mahdol-
listen lisäsairauksien haitta-asteet ja yhdistetään 
ne yhdistelmätaulukon mukaisesti (alla).

Yhteenlaskukaavan mukainen haittaluokka katsotaan ko. rivin ja sarakkeen leikkauskohdasta.

Haittaluokkien yhdistämistä 
kuvaava taulukko
Taulukosta saadaan suoraan tapaturmavakuu-
tuslain 18 b §:n 4 momentin mukaista lasku-
kaavaa käyttäen kahden erillisen haittaluokan 
yhdistetty haittaluokka. Taulukosta etsitään 
ensin suurempaa haittaluokkaa vastaava rivi 
vasemmalta tummennetusta pystysarakkeesta. 
Sen jälkeen etsitään pienempää tai yhtä suur-
ta haittaluokkaa vastaava sarake alareunan 
tummennetulta riviltä. Laskukaavan mukaan 
yhdistetty haittaluokka ilmenee mainitun rivin 
ja sarakkeen leikkauskohdasta.

Diabeteksen aiheuttaman haitan arviointi
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Esimerkkejä diabeteksen ja        
sen lisäsairauksien haittaluokkien yhdistämisestä

DM ja munuaisten vajaatoiminta
lievä (GFR 60–89)  hl 0–3
keskivaikea (GFR 30–59)  hl 4–8
vaikea (GFR < 30)  hl 9–13
dialyysihoito  hl 13
munuaisen siirron jälkitila  hl 3–5

Jos diabeteksen perushaittaluokka on 8 ja GFR 30 
(haittaluokka 8), yhdistettynä haittaluokka on 13 
(ks. taulukko sivulla 22). Potilaalla on oikeus koro-
tettuun vammaistukeen. 

Jos diabeteksen perushaittaluokka on 8 ja             
verenkiertosairauden 3, yhdistettynä haittaluokka 
on 10. Potilas on oikeutettu perusvammaistukeen, 
jos sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia.

 DM ja verenkiertoelimet
Arviota varten tarvitaan rasituskokeen tulos opti-
maalisen lääkityksen aikana.

Esimerkki: Jos sydämen vajaatoimintaa kuvaava NY-
HA-luokka on 1 ja kuormitustaso rasituksessa > 125 
W (liikunnan teho MET > 8), haittaluokka on 0–5.

Seuraavassa on muutamia tulkintaesimerkkejä. Jos 
Kela ei hyväksy yksittäistä tulkintaa, siitä kannattaa 
valittaa.

 DM ja silmät ja näkökyky. Tarvitaan silmälää-
kärin lausunto.

Näöntarkkuuden haittaluokan (hl) saa asetuksen 
taulukosta (alla).

Jos näöntarkkuus on esimerkiksi toisella silmällä 
0,3 ja toisella 0,2, haittaluokaksi tulee 5.

Jos diabeteksen haittaluokka on 8, saadaan yhdistä-
mällä haittaluokat 8 ja 5 kokonaishaittaluokaksi 11 
(ks. taulukko sivulla 22). Tällöin potilas on oikeutettu 
perusvammaistukeen. Edellytyksenä on lisäksi, että 
sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia.

Jos diabeteksen perushaittaluokka on 10, saa-
daan yhdistämällä haittaluokat 10 ja 5 kokonais-
haitaksi 13. Potilaalla on oikeus korotettuun vam-
maistukeen.

Molempien silmien täydellinen sokeus merkit-
see jo sinänsä haittaluokkaa 18. Tällöin potilas saa 
ylintä vammaistukea.

0,7 tai parempi 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 alle 0,1

0,7 tai parempi 0 0 0 1 2 2 3 4

0,6 0 1 1 1 2 2 3 4

0,5 0 1 1 1 2 2 3 4

0,4 1 1 1 2 3 3 4 6

0,3 2 2 2 3 4 5 7 9

0,2 2 2 2 3 5 10 11 14

0,1 3 3 3 4 7 11 15 16

alle 0,1 4 4 4 6 9 14 16 18

Haittaluokka

Yhden silmän täydellinen sokeus 4

Molempien silmien täydellinen sokeus 18

Keskeinen näöntarkkuus: 
Silmien näöntarkkuudet ovat taulukon ylä- ja sivureunassa ja vastaavat haittaluokat ilmenevät 
ruuduista. Näöntarkkuus ilmoitetaan taittovika korjattuna.

Diabeteksen aiheuttaman haitan arviointi
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Jos potilas on sairastanut esimerkiksi infarktin 
tai takana on onnistunut ohitusleikkaus, hänellä 
voi olla myös hemodynaamisesti merkityksettömiä 
rytmihäiriöitä.

Jos diabeteksen perushaittaluokka on 8 ja ve-
renkiertosairauden 3, yhdistettynä haittaluokka on 
10. Potilas on oikeutettu perusvammaistukeen, jos 
sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia.

Esimerkki: Jos NYHA-luokka on 2 ja kuormitusta-
so rasituksessa 75–125 W (MET 5–8), haittaluokka 
on 6–10.
Jos diabeteksen perushaittaluokka on 8 ja sydän-
sairauden 8, yhdistettynä haittaluokka on 13 (ks. 
taulukko sivulla 22). Potilas on oikeutettu korotet-
tuun vammaistukeen.

Esimerkki: Jos NYHA-luokka on 3, oireita esiintyy jo 
kevyessä rasituksessa ja kuormitustaso rasituksessa 
on 25–75 W (MET 2–5), haittaluokka on 11–14.
Jos diabeteksen perushaitta on 8 ja sydänsairauden 
11, yhdistettynä haittaluokka on 15 (ks. taulukko 
sivulla 22). Potilas on oikeutettu ylimpään vam-
maistukeen.

 DM ja autonominen neuropatia

Esimerkki: Jos potilaalla on neuropatian aiheutta-
ma gastropareesi eli mahalaukun toiminnanhäiriö, 
haittaluokka on 1–5.
Jos diabeteksen perushaittaluokka 8 ja gastroparee-
sin 3, yhdistettynä haittaluokka on 10 (ks. taulukko 
sivulla 22). Potilas on oikeutettu perusvammaistu-
keen, jos sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia.

Potilasesimerkkejä
Potilasesimerkki 1

a) Potilas on 50-vuotias nainen, jonka tyypin 2 
diabetes on todettu 2004. Hänellä on ollut moni-
pistos- ja tablettiyhdistelmähoito vuodesta 2005. 
Potilaalla on kohonnut verenpaine ja siihen lää-
kehoito sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriö ja 
laktoosi-intoleranssi. Hoitotavoitteita ei syystä tai 
toisesta ole saavutettu. Ei muita lisäsairauksia.

Asiantuntijalääkärin arvio:
Sairauden hoito aiheuttaa rasitusta ja vie päivittäin 
aikaa. Hoidon laiminlyönti aiheuttaa vaaraa tervey-
delle. Haittaluokka on tällöin 6–7, eli potilas on oi-
keutettu perusvammaistukeen. Perusvammaistuen 
edellytyksenä on, että sairaudesta johtuvia erityis-
kustannuksia on vähintään 86 euroa kuukaudessa. 
Kela vaatii hakemuksen liitteeksi kuitit.

b) Miten haittaluokitukseen vaikuttaa, jos edellä 
mainitulla potilaalla on lisäksi astma ja siihen lää-
kehoito?

Asiantuntijalääkärin arvio:
Jos astman oireet ovat lieviä ja pahenevat rasituk-
sessa, haittaluokka on 2–3. Yhdistettynä edelliseen 
sivulla 22 olevan taulukon mukaisesti:

Haittaluokka on enintään 7+3 eli 9. Potilas on 
oikeutettu alimpaan vammaistukeen.

c) Entä, jos esimerkkipotilas on sairastanut sy-
däninfarktin, mutta hänellä ei ole sydämen vajaa-
toimintaa?

Asiantuntijalääkärin arvio:
Tarvitaan rasituskokeen tulos. Jos se on > 125 W, 
haittaluokka on 0–5. Taulukosta saadaan yhteis-
haitta, joka on enintään 7+5 eli 10. Potilas on ast-
masta huolimatta oikeutettu vain alimpaan vam-
maistukeen.
 
d) Entä, jos potilas on sairastanut sydäninfarktin ja 
hänelle on kehittynyt sydämen vajaatoiminta (esi-
merkiksi ejektiofraktio EF 40 %)?

Asiantuntijalääkärin arvio:
Sydämen vajaatoiminnan NYHA on 2. Lisäksi tarvitaan 
rasituskokeen tulos. Jos se on 75–125 W, haittaluok-
ka on 6–10. Yhteishaitta on tällöin enintään 7+10 eli 
14. Potilas on oikeutettu korotettuun vammaistukeen. 
Edellytyksenä on, että vajaatoiminta on huomattava. 

e) Entä, jos potilaalla on lisäksi lievä tai kohtalainen 
munuaisten vajaatoiminta (glomerulusten suodat-
tamisnopeus GFR 70 tai 50 millilitraa minuutissa ja 
dU-Prot 0,8 tai 4 grammaa)?

Diabeteksen aiheuttaman haitan arviointi
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on keskivaikea, voidaan ajatella jopa haittaluokkaa 
8. Näön arvioimiseksi pitäisi tietää kummankin sil-
män näöntarkkuus laseilla korjattuna ja mahdollinen 
näkökenttäpuutos (haittaluokituksessa on selkeä 
taulukko näistä). Munuaisensiirron jälkitilan haitta-
luokka on jo sellaisenaan 3,5. GFR voi kuitenkin vai-
kuttaa haittaluokkaan, joten se kannattaa selvittää.  
Edellä esitettyjen tietojen perusteella esimerkkipoti-
laan haittaluokka on enintään 10+8 eli 13 (diabetes 
ja yläraajat). Edellinen yhdistettynä munuaisen-
siirtoon (13+5) merkitsee haittaluokkaa 15. Tämän 
perusteella potilaalle voitaisiin maksaa ylintä vam-
maistukea. Ennen päätöksen tekemistä tulee vielä 
selvittää näöntarkkuudet ja GFR. Haittaluokkien 
yhdistämistä kuvaava taulukko on sivulla 22. 

Diabeteksen aiheuttaman haitan arviointi

Diabeetikon invalidivähennys verotuksessa

Invalidivähennykseen on oikeus henkilöllä, jolla 
on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut 
pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 
prosenttia. Täyden vähennyksen saa henkilö, jonka 
haitta-aste on 100 prosenttia. Jos haitta-aste on 
pienempi, invalidivähennys on haitta-asteen mu-
kainen prosenttimäärä täydestä vähennyksestä. 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön 
haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaelä-
kettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman 
eri selvitystä. Henkilö säilyttää oikeutensa vähen-
nykseen senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä 
on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tulove-
rosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 
440 euroa. Vähennys tehdään muusta puhtaasta 
ansiotulosta kuin eläketulosta, ja se voi siten olla 
enintään ansiotulon suuruinen.

Invalidivähennyksen saamiseksi on ensim-
mäisellä kerralla toimitettava verottajalle lääkä-
rintodistus, josta pysyvä haitta-aste ja sen alka-
misajankohta ilmenevät. Jatkossa verottaja tekee 
vähennyksen viran puolesta. Haitta-asteen muut-
tuessa on verottajalle toimitettava uusi lääkärinto-
distus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti 
viiden vuoden ajalta. Lisätietoa: www.vero.fi.

Asiantuntijalääkärin arvio:
Jos GFR on 70 millilitraa minuutissa, haittaluokka 
on 0–3. Runsas proteinuria nostaa haitan korkeim-
paan luokkaan (3). Proteinurian määrästä ei varsi-
naisesti ole mainintaa haittaluokituksessa. Yhteis-
haitta perustaudin kanssa on enintään 7+3 eli 9. 
Potilas on oikeutettu perusvammaistukeen.

Jos GFR on 50 millilitraa minuutissa, haitta-
luokka on 4–8. Yhteishaitta on tällöin enintään 
8+7 eli 12. Potilas on edelleen oikeutettu vain pe-
rusvammaistukeen. Jos potilaalla on ollut infarkti 
ja edellä kuvatun asteinen munuaisen vajaatoi-
minta, haittaluokan voi laskea seuraavasti: 10+8. 
Kokonaishaitaksi tulee sivulla 22 olevan taulukon 
perusteella 14. Tällöin tulee kyseeseen korotettu 
vammaistuki.
Edellä olevissa esimerkeissä haitat ovat maksimis-
saan. Lisäksi käytettävissä täytyy olla tarkkoja tie-
toja potilaiden hengitysfunktiosta, rasituskokeesta 
ja munuaisen toiminnanvajauksesta. 

Potilasesimerkki 2
Potilas on 39-vuotias nainen, joka on sairastanut 
tyypin 1 diabetesta kuusivuotiaasta. Hänellä on 
runsaasti komplikaatioita: silmänpohjat on reti-
nopatian vuoksi hoidettu laserilla 1990-luvulla, 
samaan aikaan on poistettu lasiaiset. Hänellä on 
todettu neuropatia, ja käsissä on leikattuja Dupu-
ytrenin kontraktuuria. 1990-luvulla on todettu nef-
ropatia, proteinuria ja loppuvaiheen munuaistauti. 
Munuaisensiirto on tehty seitsemän vuotta sitten. 
Insuliinipumppuhoidosta huolimatta verensokerin 
hallinta on erittäin huono: HbA1c on ollut 2000-       
luvulla yleensä yli 10 % (86 mmol/mol), ja veren-
sokeri heilahtelee vuoristoratamaisesti.

Asiantuntijalääkärin arvio:
Vaikeasti sairas potilas ei ilmeisesti ole vielä eläk-
keellä. Yli 16-vuotiaan vammaistukea ei makseta 
eläkkeellä oleville. Sairauspäiväraha ei ole este tuen 
maksamiselle. Vaikeahoitoisesta perustaudista dia-
beteksesta yleinen haitta on noin 10, koska sairauden 
hoidon laiminlyönti aiheuttaa vakavaa vaaraa terve-
ydelle. Neuropatian aiheuttaman haitan arvioimisek-
si pitää selvittää potilaan yläraajojen toiminnanva-
jaus (ks. haittaluokkasuositus). Jos toiminnanvajaus 
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Oululaisilla on käytössään terveydenhuollon  

sähköinen asiointipalvelu, jota hyödynnetään 

laajasti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja  

diabeetikoiden hoidossa. Palvelu tarjoaa  

mahdollisuuden muun muassa riskitestin  

täyttämiseen ja ohjaa tuloksen perusteella 

eteenpäin. Asiakkaat ovat ottaneet verkko- 

palvelun innostuneesti vastaan. 

Terveydenhuollon kehittämisen yksi painopiste on 
sähköisten asiointipalvelujen rakentaminen (1). 
Verkkoon rakennetulla terveyspalvelulla on mahdol-
lista tehostaa nykyistä terveydenhuoltoa tarjoamal-
la tukea asiakkaiden omahoitoon ja vapauttamalla 
hoitohenkilöstön aikaa vaativampiin potilaskontak-
teihin (2). Oulun Omahoitopalvelu on ollut käytös-
sä vuodesta 2008 lähtien, ja sen aikana on saatu 
viitteitä hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja 
asiakaspalvelun paranemisesta (3). 

Kroonisesti sairaiden määrä lisääntyy koko 
maailmassa nopeasti. Chronic Care Model on te-
hokas ja vaikuttava malli kroonisesti sairaiden hoi-
toon (4). Terveydenhuollon rekistereistä kerätyn 
tiedon mukaan Suomessa oli noin 285 000 dia-
beetikkoa vuonna 2007 (5). Tämän lisäksi arviolta 
noin 200 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 eli 
aikuistyypin diabetesta tietämättään. Kokonaisuu-
dessaan diabeetikoita on kymmenen prosenttia 
Suomen aikuisväestöstä (6). 

Maailman terveysjärjestön WHO:n ennusteiden 
mukaan liikalihavuus, metabolinen oireyhtymä ja  
tyypin 2 diabetes tulevat lisääntymään Euroopassa. 
Ennaltaehkäisy on avaintekijä (7). Taloudellisesti 
on järkevää hoitaa diagnosoituja diabeetikkoja si-
ten, että lisäsairauksien ilmaantuminen saataisiin 
estettyä tai sitä voitaisiin siirtää mahdollisimman 

pitkään (8). Tähän ongelmaan on Oulun kaupungis-
sa lähdetty etsimään järjestelmällisesti ratkaisuja. 

Diabetesta ehkäistään Oulussa laaja-alaisesti pe-
rusterveydenhuollossa. Ehkäisyssä keskeistä on 
elinkaariajattelu. Toiminta alkaa äitiys- ja lasten-
neuvolasta vanhempien tukemisella ja sairastumis-
vaarassa olevien seulonnalla ja päättyy senioritoi-
mintaan. Osallisuuden lisäämiseksi diabeteksen 
ehkäisyssä ovat mukana matalan kynnyksen paikat, 
kuten apteekit, asukastupaverkosto, asiakaspalve-
lukeskus ja internet. 

Keskeistä on tehokas seulonta internetissä dia-
beteksen riskitestillä ja palveluihin ohjaaminen sen 
avulla (www.ouka.fi/diabetestesti). Testi pohjautuu 
Diabetesliiton tyypin 2 diabeteksen riskinarvioin-
tilomakkeeseen. Riskitestiin on lisätty täydentäviä 
kysymyksiä muun muassa elämäntavoista ja mie-
lialasta. 

Riskitestiin ohjaudutaan perusterveydenhuol-
lon toimintaympäristöjen ja matalan kynnyksen ka-
navien kautta. Testistä saadut pistemäärät ohjaavat 
eteenpäin terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin 
arvioimisen prosessissa. Pisterajojen mukaisesti 
alle 12 pistettä saaneille tarjotaan yksilöllistä ja 
luotettavaa tietoa terveyden edistämisestä. 12–14 
pistettä saaneille tarjotaan yksilöllistä tietoa riski-
tekijöistä ja palveluja, kuten Duodecimin sähköistä 
terveystarkastusta ja -valmennusta. 

Duodecimin valmennusohjelma alkaa sähköi-
sellä terveystarkastuksella. Ohjelma ehdottaa auto-
maattisesti asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota. 
Käyttäjä laatii ohjelman avulla itselleen terveyden 
edistämisen tavoitteet. Ohjelma motivoi ja rapor-

Minna Angeria, Riikka Hirvasniemi ja Kirsi Inget
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toi edistymisestä viikoittain verkossa tai mobiilisti. 
Riskitesti ohjaa 15 pistettä tai enemmän saaneet, 
joilla sairastumisen riski on suuri, omalle hoitopo-
lulleen. Myös raskausdiabetes, sairastettu valtimo-
tapahtuma, toistuvasti koholla oleva paastoverenso-
keri ja heikentynyt sokerinsieto ovat kriteereitä tälle 
hoitopolulle ohjautumiseen. Tällöin 
myös ajanvarausmahdollisuus tervey-
denhuoltoon ja liikuntaneuvontaan 
aktivoituu automaattisesti. 

Hoitajan vastaanotolle ohjautu-
neiden hoidonohjauksessa hyödyn-
netään Oman terveyden avaintekijät 
-lomaketta. Lomakkeen pohjana on 
Sydänliiton OTA-mittari, johon on 
lisätty täydentäviä kysymyksiä muun 
muassa elämäntavoista. Tavoitteena 
on, että potilas on täyttänyt lomak-
keen sähköisesti ennen vastaanotolle 
tuloa. Näin vastaanotolla voidaan suoraan keskit-
tyä asioihin, joihin potilas on itse valmis tekemään 
muutoksen.  

Ensimmäisellä vastaanottokäynnillä sovitaan 
myös, miten Omahoitopalvelua hyödynnetään jat-
kossa hoidonohjauksessa ja seurannassa. Keskeistä 
on oman terveyden edistämisen välineiden, kuten 
liikunta- ja ravintopäiväkirjojen hyödyntäminen, 
seuraavasta sähköisestä ajanvarauksesta ja labo-
ratoriotulosten tulkitsemisesta sopiminen verkossa 
sekä omaan terveyteen ja hoitoon liittyvien kysy-
mysten esittäminen verkkoneuvontapalvelun kaut-
ta. Terveydenhuollon ammattilainen voi potilaan 
suostumuksella antaa hoidonohjausta verkossa.

Potilaslähtöisen hoidonohjauksen apuvälineenä 
käytetään hyvinvointilomaketta, jonka tyypin 2 
diabeetikot täyttävät ennen ensimmäistä vastaan-
ottokäyntiä. Tavoitteena on, että potilas on pohtinut 
omaa tilannettaan etukäteen, jolloin vastaanotolla 
voidaan parhaiten tukea omahoitoa. Hyvinvointilo-
make toimii myös vuosiseurantakäynneillä apuväli-
neenä, ja potilaat arvioivat tilannettaan vuosittain 
sen avulla. 

Vastaanotolla laaditaan yhdessä potilaan kans-
sa hoitosuunnitelma. Se selkeyttää ja jäsentää 
hoitoa. Hoitosuunnitelmaan kirjataan hoidon tar-
ve, tavoitteet ja jatkosuunnitelma. Seurantakäyn-
neillä seurataan hoitosuunnitelman toteuttamista 
ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita, sovitaan 

keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään, 
sekä motivoidaan ja tuetaan potilasta. 
Hoitosuunnitelma on omahoidon toteut-
tamisen apuväline. Se auttaa hoitota-
sapainon saavuttamisessa ja sitouttaa 
hoitoon. 

Omahoidon tukemisen ja hoidon-
ohjauksen apuvälineenä toimii myös 
Omahoitopalvelu. Ensimmäisellä vas-
taanotolla sovitaan muun muassa ve-
rensokeri- ja verenpainearvojen tal-
lentamisesta omaan terveyskorttiin. 
Diabeetikoilla ja muilla pitkäaikaissai-

railla on mahdollisuus käyttää erilaisia langattomia 
mittalaitteita kotona tai Teknologiaterveyskeskus 
Kaakkurin omahoitohuoneessa. Mittauksen jälkeen 
tulokset tallentuvat suoraan Omahoitopalvelun ak-
tiivisen omahoidon osioon. Lisäksi sovitaan labora-
toriotulosten tulkintatavasta sekä hoidonohjaukses-
ta sähköisen verkkoneuvojan kautta. 

Potilaita motivoidaan tekemään myös laborato-
riotutkimusten ja liikuntaneuvonnan ajanvaraukset 
sähköisesti. Tyypin 2 diabeetikot käyvät liikunta-
neuvonnassa, jossa laaditaan henkilökohtainen 
liikuntasuunnitelma. Hoito pohjautuu Käypä hoito 
-suosituksiin ja terveyshyötymalliin (Chronic Care 
Model) sekä Diabetesliiton Hyvän hoidon laatumit-
tariin.  Terveysasemilla lääkäri-hoitajatyöparit vas-
taavat diabeetikoiden hoidosta. 

Diabetespotilaiden omahoitoa tuetaan ja vahviste-
taan ryhmäohjauksen avulla. Oulun kaupunki tar-
joaa diabeetikoille ensitietoa diabeteksesta sekä 
painonhallintaryhmiä, joissa hyödynnetään Oma-
hoitopalvelua. Potilasjärjestöt tukevat Oulun kau-
pungin ryhmätoimintaa tarjoamalla toiminnallisia 
ryhmiä. 

Diabeetikoilla ja 

muilla pitkäaikais-

sairailla on 

mahdollisuus käyttää 

erilaisia langattomia 

mittalaitteita kotona 

tai Teknologia-

terveyskeskus 

Kaakkurin omahoito-

huoneessa. 
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Ryhmäohjauksessa Omahoitopalvelu on koet-
tu helpoksi työvälineeksi. Hoitohenkilöstö pitää 
Omahoitopalvelua käyttökelpoisena painonhallin-
ta-, diabetes-, astma- ja verenpaineasiakkaiden 
hoidossa ja ohjauksessa sekä laboratorioaikojen 
varaamisessa (3). 

Oulun kaupungissa potilaat ovat 
omaksuneet liikunta- ja ruokapäivä-
kirjojen käytön painonhallinnan seu-
raamisessa hyvin. Tämä on motivoinut 
potilaita Omahoitopalvelun laajempaan 
käyttöön pitkäaikaissairauksien oma-
hoidossa ja seurannassa. 

Omahoitopalvelusta tehdyn tutki-
muksen mukaan 78 prosenttia vas-
taajista oli halukkaita käyttämään 
terveydenhuollon sähköisiä palvelui-
ta, yli 65-vuotiaista kolmanneksella oli valmiudet 
käyttää niitä ja yli 70-vuotiaistakin lähes puolet 
halusi käyttää niitä (n = 289) (9). Omahoitopalve-
lun käyttäjien keski-ikä on noin 43 vuotta. Nuorin 
käyttäjä on 18-vuotias ja vanhin 90-vuotias. Lähes 
70 prosenttia käyttäjistä on naisia.  

Uusien työvälineiden ja -menetelmien lisääntymi-
nen sekä työympäristön ja -tapojen muutos tuo 
haasteita terveydenhuollon ammattilaisten perus- 
ja täydennyskoulutukseen.  Uusista järjestelmistä 
ja toimintamalleista ei ole iloa ilman käyttäjiä. Uu-
det palvelut eivät yleisty, elleivät terveydenhuol-
lon toimijat muuta toimintatapojaan ja koe niiden 
tuovan jotain lisäarvoa ja hyötyä. Tutkimus osoit-
taa, että järjestelmä pitää rakentaa vastaamaan 
kaikkien keskeisten käyttäjäryhmien (asiakkaat, 
työntekijät ja palveluntuottajat) tarpeita, jotta se 
koettaisiin hyödylliseksi. (2)

Vuonna 2010 Oulussa kartoitettiin laajasti avo-
terveydenhuollon henkilökunnan diabetesosaamis-
ta. Erityisesti selvitettiin diabeteksen ennaltaeh-
käisyn ja hoidon osaamista. Vahvistusta vaativiksi 
osa-alueiksi nousivat yksilö- ja ryhmäohjaus sekä 
asiakkaan motivaation tunnistaminen ja motivoin-
ti. Lisäksi hoitoon sitoutumisen arviointi, muiden 
tukitoimien ja kuntoutuksen tarpeen arviointi sekä 

sosiaaliturvan ja järjestötoiminnan tuntemus nou-
sivat koulutusta vaativiksi osa-alueiksi. 

Kartoituksen jälkeen henkilökunnan osaamis-
ta vahvistettiin motivoiviin menetelmiin liittyvällä 
koulutuksella ja Diabetesliiton tarjoamilla koulu-
tuspaketeilla. Muun muassa mielenterveysasiak-

kaiden hoidosta vastaavien osaamista 
vahvistettiin. Koulutuksessa kiinnitet-
tiin huomiota erityisesti diabeteksen 
ehkäisyyn tässä potilasryhmässä. 

Henkilökunnan kokemuksen mu-
kaan terveydenhuollon ammattilaisten 
rooli on muuttumassa perinteises-
tä auktoriteetti-asiantuntijasta ter-
veysvalmentajaksi. Omahoitopalvelu 
muutti asiakkaiden roolia passiivises-
ta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi 

oman terveyden ja sairauden asiantuntijaksi. 
Diabeteksen ehkäisyssä on tärkeä siirtää pai-

nopistettä äitiys- ja lastenneuvoloihin, koulutervey-
denhuoltoon sekä työterveyshuoltoon (10). Koko 
perheen huomioiminen on keskeistä: ainoastaan 
vanhempia tukemalla ja ohjaamalla voidaan vaikut-
taa lasten hyvinvointiin. Uutena painopistealueena 
on myös mielenterveysasiakkaiden somaattisten 
sairauksien ehkäisy ja hoito. 

Diabeteksen ehkäisyn kehitystyö tehtiin Terveempi 
Oulu (Tero) -osahankkeessa yhteistyössä Oulun kau-
pungin, Diabetesliiton, Sydänliiton, Kustannusosa-
keyhtiö Duodecimin, potilasjärjestöjen, apteekkien 
ja asukastupien kanssa. Hanke on osa Terveempi 
Pohjois-Suomi -hankekokonaisuutta (1.3.2009–
31.10.2011 / Kaste-ohjelma). 

Diabeetikoiden hoitoa kehitetään PISARA-han-
kekokonaisuudessa yhteistyössä Oulun kaupungin, 
Diapolis Oy:n, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys ry:n, Oulun yliopiston, Oulun 
Diabetesyhdistys ry:n ja ProWellness Oy:n kanssa. 
Hankekokonaisuus kuuluu Tekesin Innovaatiot so-
siaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmaan. 
Potilasjärjestöt saavat rahoitusta Raha-automaatti-
yhdistykseltä. Hankekokonaisuus on aloitettu vuon-
na 2009, ja se kestää vuoden 2013 loppuun.  

Yli 65-vuotiaista 

kolmanneksella 

oli valmiudet käyttää 

sähköisiä terveyden-

huoltopalveluita, 

ja yli 70-vuotiaistakin 

lähes puolet halusi 

käyttää niitä. 
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Oulun Omahoitopalvelua kehitettiin sosiaali- ja 
terveysministeriön, Tekesin ja Oulun kaupungin 
rahoittajayhteistyössä vuosina 2006–2009. Hank-
keiden päättymisen jälkeen ydinpalvelut kilpailu-
tettiin, ja kilpailutuksen pohjana olivat hankkeissa 
saadut kokemukset, arviointipalautteet ja toimin-
nalliset vaatimukset uudelle Omahoitopalvelulle. 
Omahoitopalvelu on osa laajempaa sähköisen asi-
oinnin kokonaisuutta ja kehitystyötä Oulun kau-
pungissa eli Oma Oulu -kuntalaisportaalia, www.
omaoulu.fi. Uudistettu palvelu on otettu käyttöön 
maaliskuussa 2011 kaupungin omana toimintana.  
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Kevyt tunnistautuminen / käyttäjätunnus / salasanapari
mm. sähköposti
netposti

Vahva tunnistautuminen / pankkitunnistautuminen
eri hallintokuntien tarjoamat sähköiset palvelut  
mm. Oulun Omahoitopalvelu
eri hallintokuntien tarjoamat asiointilomakkeet  
mm. OTA-lomake

Sähköinen terveystar-
kastus / Duodecim

terveystarkas- 
tuksen tekeminen
tavoitteiden  
asettelu
seuranta ja  
valmennus

Aktiivinen omahoito
kotimittaukset
(verensokeri, veren-
paine, PET, INR)
painon seuranta
ravintopäiväkirja
liikuntapäiväkirja
hoitoviestit

Sähköinen ajanvaraus
laboratorioon
suuterveyden- 
huoltoon
neuvolaan
liikuntatoimeen
terveysaseman  
vastaanottoon,  
kontrollirokotus,  
toimenpide (esim. 
tikkien poisto)

Sähköinen viestintä
omaan terveyteen ja 
sairauteen liittyvät 
kysymykset terveys-
aseman vastaanottoon, 
neuvolaan, hammas-
hoitolaan, (Oulun työ-
terveyteen)
hoidonohjaus ja tuki 
ammattilaisilta
vastausaika hoitolakuun 
puitteissa tai sovitun 
hoidonohjauskäytännön 
mukaisesti

Laboratoriotulosten 
välittäminen

laboratoriotulokset  
heti nähtävillä valmis-
tuttua
laboratoriotulosten 
tulkinta sovitun  
mukaisesti
palvelusta pois  
rajattu seuraavien 
erikoisalojen:  
migrobiologian,  
patologian, gene- 
tiikan tulokset

Oma terveyskortti
terveysmittaukset
terveyteen liittyvät 
tiedot mm.  
lääkitys, allergiat,  
rokotukset,  
diagnoosit jne.
palveluohjaava 
riskitesti
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Diabeteshoitajat

Kuopion yliopistollisen sairaalan Lasten ja  

nuorten klinikassa käytetään useita hoidon- 

ohjausmenetelmiä rinnakkain. 12–15-vuotiaille  

diabetesta sairastaville on tarjolla yksilöllistä 

ohjausta, perinteisiä sopeutumisvalmennus-

kursseja sekä erityisiä tsemppikursseja.  

Poliknikkakäyntien yhteyteen suunnitellaan  

pienryhmäohjausta. 

Nuoruusiän psyykkisessä kehitysvaiheessa tehtävä-
nä on irtautua vanhemmista ja samaistua ikätove-
reihin (1). Murrosikäisen diabeetikon omahoidon 
ohjauksen tavoitteena on, että päävastuu diabetek-
sen hoidosta siirtyy vähitellen nuorelle itselleen. 
Diabetesta sairastavan nuoren tulee oppia oma-
hoidon perusasiat. Itsenäistyminen ja vastuuseen 
kasvaminen on prosessi, joka kestää läpi nuoruus-
iän (2). Diabeteksen hoitoon liittyvät vaatimukset 
ovat ristiriidassa ikään liittyvien kehitystavoitteiden 
kanssa, ja nuorten diabeetikoiden sokeritasapaino 
on usein huono (3).

Varhaisnuoret tarvitsevat vielä konkreettista 
apua vanhemmiltaan omahoidon toteutukseen 
ja hoitotasapainon saavuttamiseen. Diabeetikon 
omahoidon ohjaus edellyttää yksilöllistä ohjaustar-
peen ja perheen tuen arviointia. Se antaa parem-
mat mahdollisuudet auttaa ja ohjata nuoria sekä 
perheitä niissä asioissa, joissa on tuen tarvetta. 
Diabeteksen omahoidon hallintaan ja sairauden 
kanssa selviytymiseen vaikuttavat nuoren ja hänen 
perheensä elämäntilanne ja se, millaiset toiminta-
tavat perheellä on (2).

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) lasten dia-
betespoliklinikassa olemme moniammatillisessa 
työryhmässä miettineet, miten nuorten diabeetikoi-

den hoidonohjaus tulisi järjestää ja miten sitä pitäisi 
kehittää, jotta 12–15-vuotiaiden tarpeisiin pystyttäi-
siin vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi 
merkittävä menetelmä on ollut ryhmäohjaus.

Ryhmäohjauksen etuja ovat vuorovaikutus ja 
vertaistuki, jota nuoret saavat toisiltaan (4). Tutki-
musten mukaan nuorten omahoidon ohjausta voi-
daan toteuttaa ryhmässä, jolla on yhteinen tavoite 
(4,5). Ryhmässä nuoret jakavat kokemuksiaan mui-
den samanikäisten diabetesta sairastavien kanssa. 
Vertaistuen kokemus vahvistaa nuoren käsitystä 
siitä, ettei hän ole yksin ja erilainen diabeteksen 
kanssa. Samassa tilanteessa olevien nuorten vä-
lille voi syntyä sanatonta yhteyttä ja hyväksytyksi 
tulemisen kokemusta. Nuorelle, joka on kokenut 
samanlaisia asioita, ei tarvitse kertoa kaikkea alus-
ta alkaen, koska hän voi ymmärtää jo vihjeestä. 
Nuorten keskuudessa syntyy yhteisymmärrystä, ja 
heidän on mahdollista eläytyä helpommin toisen 
nuoren tilanteeseen (6).

Kun nuori kuulee, kuinka ryhmän muut nuoret 
omahoidossaan toimivat, hän voi miettiä omia selviy-
tymiskeinojaan ja pohtia muiden hyväksi havaitse-
mien toimintatapojen käyttökelpoisuutta omaan hoi-
toonsa (2). Ryhmässä jäsenet voivat luoda toisilleen 
uusia selviytymiskeinoja ja ongelmanratkaisutaitoja, 
ja he toimivat näin roolimalleina toisilleen (5). 

Ryhmäohjaus on ollut toimintatapana KYS:ssa jo yli 
kahdenkymmenenviiden vuoden ajan jokakesäisillä 
12–15-vuotiaiden diabetesta sairastavien nuorten 
sopeutumisvalmennuskursseilla. Nuoret kutsutaan 
kurssille, ja halukkaat hakeutuvat sinne harjoittele-
maan ja kertaamaan diabeteksen omahoitoa. 

Neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana on 
järjestetty sopeutumisvalmennuskurssien lisäksi 

Mari Tuovinen
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tsemppikursseja 12–15-vuo-
tiaille, jotka tarvitsevat vielä 
enemmän tukea oman diabe-
teksen hoitoon. Usein nuori 
tarvitsee hyviä perusteluja, 
miksi kurssi on juuri hänelle 
hyvä. Yksi kurssilaisten va-
lintaan vaikuttava merkittä-
vä tekijä on hoitotasapaino, 
joka on ollut usein huono jo 
pidempään (HbA1c yli 9,0 % 
tai yli 75 mmol/mol).  

Reilun kolmen vuoro-
kauden mittainen tsemppikurssi pidetään talvella 
kerran vuodessa. Tänä vuonna se järjestettiin hel-
mikuussa Rautavaaran Metsäkartanon lumisissa 
maisemissa. Kurssilla oli mukana kymmenen nuor-
ta ja moniammatillinen työryhmä, johon kuuluivat 
diabeteslääkäri, diabeteshoitaja, sairaanhoitaja, 
kuntoutusohjaaja, psykologi lasten diabetespolikli-
nikasta ja yöhoitaja. 

Kurssilla kerrattiin diabeteksen omahoitoon liit-
tyviä asioita, ja nuoret saivat harjoitella hoitoaan 
henkilökunnan tukemina. Kurssin aikana seurattiin 
tiheästi verensokereita ja samalla nähtiin, miten 
suunniteltu insuliinihoito toimi. Kurssiohjelma si-
sälsi myös pelejä ja kisailua ryhmissä sekä paljon 
liikuntaa, kuten kävelyä lumikengillä ja seinäkii-
peilyä. Näiden tilanteiden avulla nuoret oppivat 
soveltamaan diabeteksen hoitoa liikunnan aikana.

Tsemppikurssilla diabeteksen omahoidon ohjaus 
järjestetään pienryhmissä, joissa nuoret saavat 
vertaistukea toisiltaan ja voivat jakaa kokemuksi-
aan diabeteksen hoitoon liittyvissä asioissa muiden 
samanikäisten kanssa. 

Tänä vuonna käytimme ryhmäkeskusteluissa 
apuna Perheessä on tyypin 1 diabetesta sairastava 
lapsi -keskustelukarttaa (lisätietoa www.lilly.fi). Sen 
avulla kannustimme nuoria keskustelemaan diabe-
teksen hoidosta ja jakamaan kokemuksiaan. Nuorten 
mielestä keskustelukartan avulla käyty omahoidon 
ohjaus selventää ja helpottaa diabeteksen hoitoa. 

Ryhmäkeskusteluissa käy-
tämme myös ongelmalähtöis-
tä menetelmää. Lastenlääkä-
ri Hanna Huopio on laatinut 
12–15-vuotiaiden ikäryhmäl-
le soveltuvia diabeteksen hoi-
toon liittyviä tapausesimerk-
kejä, joilla innostamme nuoria 
ratkaisemaan diabeteksen hoi-
toon liittyviä ongelmatilanteita 
ja löytämään yhdessä vastauk-
sen erilaisiin kysymyksiin.  

Ryhmäohjauksen lisäksi 
lääkäri, hoitaja ja psykologi tapaavat kaikki nuoret 
yksilövastaanotolla tsemppikurssin aikana. Jokaisen 
nuoren hoitoa tarkastellaan ja suunnitellaan yksi-
löllisesti. Vastaanotolla ohjataan ja kannustetaan 
nuorta löytämään oman hoitonsa ongelmakohtia ja 
mietitään yhdessä niihin ratkaisuja. 

KYS:n moniammatillisessa diabetestyöryhmässä 
on mietitty kurssien ja ryhmäohjauksen vaikut-
tavuutta nuorten omahoidon ohjauksessa. Ei ole 
varmuudella pystytty osoittamaan, että sopeutu-

Uudenlaista täydennyskoulutusta
Oheinen artikkeli on osa lasten diabeteshoitaja 
Mari Tuovisen Diabeetikon hoidon ja kuntoutuk-
sen erityisosaaminen (30 op) -täydennyskoulu-
tukseen liittyvää kehittämistyötä. Täydennyskou-
lutus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamana korkea-asteen oppisopimustyyppi-
senä koulutuksena vuosina 2010–2011. 

Uudenlaisen täydennyskoulutuksen tavoit-
teena on asiantuntijuuden kehittyminen omas-
sa työssä ja työssä oppiminen. Koulutukseen 
sisältyy kaksi osaamisen näyttöä: näyttö omasta 
ohjaamisosaamisesta ja kehittämistehtävä, jolla 
pyritään kehittämään koko työyhteisön toimin-
taa. 

Kurssiohjelma sisältää paljon liik
untaa

.
Kuva: H

anna H
uopio
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misvalmennuskursseil-
la tai ryhmäohjauksella 
nuorten hoitotasapainot 
paranisivat. On kuitenkin 
mahdollista, että järjes-
telmällisellä ohjauksella 
nuorten hoitotasapaino 
paranee (3). Lisäksi so-
peutumisvalmennus- ja 
tsemppikursseilla lääkäri 
ja hoitajat oppivat tunte-
maan nuoria paremmin ja 
saavat näin hyvän kuvan 
nuorten diabetekseen sopeutumisesta ja omahoidon 
hallinnasta (4). 

Suurin osa tsemppikursseilla olleista nuorista 
on ollut sitä mieltä, että ryhmäohjaus kursseilla on 
hauskaa ja hyvää. Nuoret ovat saaneet myös kaverei-
ta toisista diabetesta sairastavista nuorista. Ryhmäs-
sä on helpompi olla diabeetikko, kun kaikki muutkin 
mittaavat verensokeria, arvioivat hiilihydraattimääriä 
ja pistävät insuliineja. 

Kurssilla nuorten verensokeritaso on yleensä 
hyvä. Nuorten kurssipalautteissa lukee: ”Kurssilla 
oli kivaa ja sai ymmärtää, että kyllä se diabetes voi 
mennä hyvinkin.” Toinen palaute kertoo: ”Kurssilla 
hyvää olivat ystävät, ruoka, aktiviteetit, hauskanpito 
ja sokeritkin olivat hyviä.”

Ryhmäohjaus voi olla yksilöohjausta tehokkaampaa 
hoitotasapainon ja elämänlaadun kannalta. Se ei 
kuitenkaan voi korvata yksilöohjausta, vaan se on 
sitä täydentävä ohjausmuoto (7). Tulokkaan (3) mu-
kaan nuorille pienessä ryhmässä annettu diabetes-
ohjaus poliklinikkakäyntien yhteyteen sovitettuna on 
toiminut hyvin. 

Usein ryhmän kokoamisen perusteena pide-
tään taloudellisia laskelmia, vaikka huomattavasti 
merkittävämpiä ovat ohjaukselliset ja ryhmän vuo-
rovaikutukseen liittyvät edut. Nuorten motivoitumi-
nen ryhmämuotoisessa ohjaustilanteessa saa uutta 
voimaa ryhmän keskinäisestä vuorovaikutuksesta eli 
ryhmän dynamiikasta (8). Ryhmäohjauksen etu on 
ohjauksesta saatava sosiaalinen tuki, joka on eri-

tyisen tärkeä mielenterve-
ydelle. Tästä on paljonkin 
tieteellistä näyttöä. Sosiaa-
linen tuki suojaa potilasta 
hänen kohdatessaan eri-
laisia elämäntapahtumia ja 
vaikuttaa positiivisesti sai-
raudesta johtuvassa stres-
sitilanteessa. Sosiaalinen 
tuki vähentää stressiä ja voi 
auttaa nuoria sopeutumaan 
paremmin sairauteensa (5). 

Osa nuorista voi kokea, 
että ohjaus ryhmässä on merkityksetöntä. Kaikki 
nuoret eivät myöskään halua ohjausta ryhmässä, 
eivätkä kaikki halua tutustua muihin diabetesta 
sairastaviin nuoriin (2). Sekä yksilö- että ryhmäoh-
jausta tarvitaan nuorten diabeetikoiden hoidonoh-
jauksessa. KYS:ssa pyritään edelleen kehittämään 
ryhmäohjausta diabetesta sairastaville nuorille po-
liklinikkakäyntien yhteyteen. Olemme järjestäneet 
myös teemapäivän nuorille ja vanhemmille tsemp-
pikurssin jälkeen. Jatkossa on tarkoitus hyödyntää 
kursseilla syntynyttä ryhmähenkeä ja kutsua leirillä 
olleita nuoria 4–5 nuoren ryhminä diabeteshoitajan 
vastaanotolle säännöllisille käynneille. 
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Petroskoissa sijaitseva Karjalan tasavallan  

Diabeteskeskus juhlii tänä vuonna kymmen-

vuotista toimintaansa. Laitos tarjoaa moniam-

matillisen työryhmän palveluita ja omahoidon 

ohjausta diabeetikoille, ja se järjestää koulutusta 

lääkäreille ja sairaanhoitajille. 

Karjalan tasavallan Diabeteskeskus perustettiin 
presidentti Vladimir Putinin määräyksellä vuonna 
2001. Laitos on diabeteksen hoidon osaamiskes-
kus, joka tarjoaa konsultaatiopalveluja Karjalan 
diabeetikoille ja järjestää koulutusta lääkäreille ja 
sairaanhoitajille. Diabetesalan ammattilaisista ja 
yhdistysaktiiveista koostuva suomalainen delegaa-
tio tutustui keskuksen työhön helmikuussa.   

Diabeteskeskuksen toiminnasta vastaa työs-
tään innostunut moniammatillinen työryhmä. Kes-
kuksessa toimii kolme endokrinologia, viisi diabe-
teshoitajaa, silmälääkäri ja psykoterapeutti. Lisäksi 
on kirurgiseen ja verisuonikirurgiseen hoitoon pe-
rehtynyt kirurgi-endokrinologi, joka vastaa jalka-
ongelmien hoidosta. Keskus ylläpitää diabeteksen 
keskusrekisteriä, jossa on yli 23 000 diabeetikon 
sairaustiedot. Diabeteskeskuksen johtajana toimii 
tasavallan pääendokrinologi Elena Nemchinova. 

Potilaat tulevat diabeteskeskukseen tutkimuksiin, 
hoitoon ja neuvontaan piirilääkäreiden, välskäreitten 
ja sairaanhoitajien lähettäminä Karjalan tasavallan 
kaikista osista. Konsultaatiokäynnin pituus on 1–2 
päivää, joten potilas pääsee yhdellä käynnillä usean 
spesialistin vastaanotolle ja hoitoon. Keskuksen yh-
teydessä on yöpyviä potilaita varten asuntola.

Diabeteskeskuksen varustetaso on osin hyvä. 
Esimerkiksi silmien tutkimiseen ja hoitamiseen 
tarvittavaa välineistöä on, ja vaikeaan retinopa - 
tiaan pystytään antamaan laserhoitoa. Toisaalta laa-
jaan ja kattavaan retinopatian seulontaan kalustoa 
ei ole. Karjalan tasavallassa ei ole yhtään silmän-
pohjakameraa, joten mahdollisuudet retinopatian 
oireettomien vaiheiden toteamiseen ovat vähäiset.

Diabeteskeskuksessa toimii diabeteskoulu, jos-
sa potilaat opetetaan muutaman päivän kestävällä 
kurssilla hoitamaan diabetestaan. Ryhmissä annet-
tavalla opetuksella ja hoidonohjauksella on saatu 
hyviä tuloksia, mikä näkyy parantuneina hoitota-
sapainoina.

Lars Eriksson ja Päivi Juselius

Lohjan terveyskeskuksen 
diabetestiimi tutustui Karjalan 
tasavallan Diabeteskeskukseen 
helmikuussa. Vasemmalta 
oikealle: Jorma Saukko Lohjan 
diabetesyhdistyksestä, diabetes-
hoitaja Helena Vireä Lohjan 
terveyskeskuksesta, Kati Saukko 
Lohjan diabetesyhdistyksestä, 
Matti Mikkonen Joensuun seudun 
diabetesyhdistyksestä, diabetes-
hoitaja Päivi Juselius Lohjan 
terveyskeskuksesta, toimitus-
johtaja Jorma Huttunen Suomen 
Diabetesliitosta, Karjalan tasa-
vallan parlamenttiedustaja Mihail 
Uhanov sekä diabeteslääkäri Lars 
Eriksson Lohjan terveyskeskuk-
sesta.

Kuva: Vladimir Davydov

DjaL_3_2011_PERUS.indd   33 30.5.2011   6.30



Valitse Sydänmerkki-tuote, kun haluat pitää huolta omasta 
ja läheistesi hyvinvoinnista. Sydänmerkityissä elintarvikkeissa 
on vähemmän suolaa ja rasvaa kuin muissa saman tuoteryh-
män tuotteissa. Paremmat valinnat  sopivat kaikenikäisille.
Lue lisää: www.sydanmerkki.

Yli 700 parempaa valintaa kaupan hyllyssä!
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Jokaisessa Karjalan hallintopiirissä on virka endo-
krinologia varten, mikä periaatteessa takaa erikois-
koulutuksen saaneen lääkärin lähes jokaiseen Kar-
jalan kaupunkiin. Virkoja ei kuitenkaan välttämättä 
saada täytettyä. Lääkäripula Karjalan alueella on 
huutava: piiriendokrinologien viroista 60 prosenttia 
on täyttämättä.

Karjalan tasavallan reuna-alueilla huonot tie- 
ja liikenneyhteydet asettavat rajoituksia hoitoon 
pääsylle. Periferiassa diabetestietämys on paikoin 
vähäistä tai vanhentunutta. Syrjäkylän diabeetikon 
hoito voi olla yhden iäkkään välskärin varassa. Siksi 
eri puolilla Karjalaa asuvat diabeetikot ovat eriar-
voisessa asemassa. Käytännön hoitoa vaikeuttavat 
pula hoitovälineistä ja lääkehuollon ongelmat. Kai-
killa diabeetikoilla ei ole omaseurantaan tarvittavia 
mittareita ja liuskoja.

Suomalainen delegaatio tutustui myös vuonna 
2004 perustettuun Karjalan Diabetesliittoon. Suo-
men Diabetesliitto on alusta pitäen toiminut Karja-
lan Diabetesliiton yhteistyökumppanina, ja se tukee 
uusien paikallisyhdistysten perustamista. Liiton 
jäseninä on 15 diabetesyhdistystä, ja henkilöjäse-
niä yhdistyksissä on 1 000–2 000. Tavoitteena on 
perustaa yhdistys Karjalan kaikkiin hallintopiirei-
hin. Yksi aktiivisimmista diabetesyhdistyksistä on 
Petroskoin diabeetikkolasten vanhempien yhdistys, 

joka järjestää joka vuosi kesä- ja talvileirin.

Diabeteskeskus juhlisti kymmenvuotista toimin-
taansa järjestämällä helmikuussa juhlaseminaarin, 
johon kutsuttiin luennoitsijoiksi diabetesammatti-
laisia ja järjestöjen edustajia sekä Karjalasta että 
Suomesta.

Luennot antoivat hyvän yleiskatsauksen dia-
beteskeskuksen toimintaan ja diabeetikoiden hoi-
dossa otettuihin edistysaskeliin. Hoitomenetelmät 
monipuolistuvat, ja esimerkiksi insuliinipumppujen 
käyttö lisääntyy. Merkittävä haaste henkilökunta-
pulan ohella on terveydenhuollon työntekijöiden 
diabetestietämyksen parantaminen. Tarvittaisiin 
nykyistä voimakkaampaa yhteiskunnan voimavaro-
jen priorisointia terveydenhuoltoon. Tyypin 2 dia-
betes lisääntyy samaan tapaan kuin Suomessakin. 
Väestön terveystottumuksiin vaikuttaminen on Kar-
jalassakin merkittävä haaste.

Lohjan terveyskeskuksen diabetestiimi sai tammi-
kuussa 2009 valtakunnallisen Dehko-palkinnon. 
Palkintoraha päätettiin käyttää yhteiseen, dia-

Vasen kuva: Diabeteskeskuksen  
koulutushuoneen havaintovälineitä  
esittelevät endokrinologi Aleksandra 
Rosova ja diabeteshoitaja Elena Ignatova. 
Taustalla Karjalan Diabetesliiton puheen-
johtaja Marina Hoholskaja.

Karjalan tasavallan Diabeteskeskusta on 
alusta alkaen johtanut Elena Nemchinova, 
joka toimii myös tasavallan pääendo-
krinologina.

Kuvat: Lars Eriksson
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PIENI

PÄIVÄSSÄ

SUURI MATKA ALKAA AINA ENSIMMÄISESTÄ ASKELEESTA. ALOITA VALMISTAUTUMINEN TUPAKOIMATTOMUUTEEN

VAIKKA KIELTÄYTYMÄLLÄ KERRAN PÄIVÄSSÄ SINULLE TARJOTUSTA SAVUKKEESTA. PIDEMMÄLLE PÄÄSTYÄSI

KATSO AAMUISIN PEILIIN JA LUPAA ITSELLESI: TÄNÄÄN EN POLTA.         WWW.PIENIPAATOSPAIVASSA.FI
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betekseen liittyvään tekemiseen, joka olisi myös 
avuksi diabeetikoille.

Lohjan delegaatiossa olivat diabeteshoitajat 
Päivi Juselius ja Helena Vireä, diabeteslääkäri Lars 
Eriksson sekä Kati ja Jorma Saukko Lohjan diabe-
tesyhdistyksestä.

Diabetesliiton Jorma Huttunen, Joensuun Seu-
dun Diabetes ry:n Matti Mikkonen ja Diabetesliiton 
lähialuehankekoordinaattori Vladimir Davydov toimi-
vat oppainamme ja tulkkeinamme. Viemisinä Karja-
laan meillä oli diabeetikoiden omahoitotarvikkeita.

Matka tarjosi mahdollisuuden tutustua naa-

purimaan diabeteksen hoitoon ja siitä vastaaviin 
terveydenhuollon ammattilaisiin. Itärajan takana 
avautuu maailma, joka on monella tavalla erilainen 
kuin omamme. Hyvillä mielin palasimme omaan 
työpaikkaamme ja huomasimme, että kotona asiat 
ovat sittenkin aika hyvin.

 LL Maria Paile-Hyvärisen väitöskirja Depression 
and cognition in type 2 diabetes from a life course 
perspective tarkastettiin Helsingin yliopistossa maa-
liskuussa.

”Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on enemmän 
masennusoireita kuin niillä, joilla on normaali soke-
rinsietokyky (24 % vs. 17 %). Tämä yhteys on vielä 
voimakkaampi, jos diabetesta sairastavalla on lisäksi 
sepelvaltimotauti tai hän on ollut syntyessään pieni-
painoinen (2 500 grammaa tai vähemmän). 

Kolmen kuukauden paroksetiinihoito alensi glyko-
hemoglobiiniia (HbA1c) ja paransi elämänlaatua pa-
remmin kuin lumelääke. Tämä vaikutus oli kuitenkin 
ohimenevä. 

Lääkäreiden kannattaa pitää mielessä masennuk-
sen ja diabeteksen välinen yhteisesiintyminen. Sekä 
masennus että diabeetikoilla yleisesti esiintyvä kogni-
tiivinen alenema ovat yleisempiä pienipainoisina syn-
tyneillä. Pienipainoisuus on yksi tyypin 2 diabeteksen 
komplikaatioita muokkaava riskitekijä.”

LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Juhani Miet-
tolan väitöskirja Terveyttä etsimässä: salutogeneesin 
mahdollisuudet metabolisessa oireyhtymässä tarkas-
tettiin Kuopion yliopistossa huhtikuussa.

”Miettola selvitti monimenetelmäisessä tutkimuk-
sessaan salutogeenisen eli terveyttä ja hyvinvointia 
korostavan näkökulman soveltuvuutta metabolisen 
oireyhtymän ehkäisyyn. 

VÄITÖKSIÄ

Miettolan väitöstutkimuksessa lähes neljällä kym-
menestä tutkimukseen osallistuneesta aikuisesta 
todettiin metabolinen oireyhtymä. Siihen liittyi huo-
nontunut elämänlaatu, ärtyneisyys, väsyneisyys, hei-
kentyneet päivittäiset toiminnot ja tyytymättömyys 
omaan seksuaalielämään. Oireyhtymä oli muita ylei-
sempi syrjään vetäytyvillä ja niillä, joilla oli taipumus 
sysätä terveydelle haitallisten elämäntapojen syitä it-
sensä ulkopuolelle.

Miettola tunnisti kolme mahdollisuutta ehkäistä 
metabolista oireyhtymää perusterveydenhuollossa. 
Näistä ensimmäinen on syventää yksilön ymmärrys-
tä terveydestä ja sen merkityksestä. Toinen on niiden 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ulkoisten voimava-
rojen tukeminen, jotka kamppailevat elämäntapojensa 
muuttamiseksi jokapäiväisten rasitusten keskellä. Kol-
mas on yksilön henkisten voimavarojen tukeminen sil-
loin, kun sisäiset stressitekijät johtavat kohtuuttomiin 
vaatimuksiin itseä kohtaan. Positiivinen suhtautumi-
nen ja yksilöllinen neuvonta perusterveydenhuollossa 
tarjoavat hyvät lähtökohdat avuntarvitsijan voimavaro-
jen vahvistamiseen.

Perusterveydenhuollossa tulisi ottaa huomioon 
elämäntapamuutosten tarpeen lisäksi myös yksilön 
oma motivaatio sekä kulttuuritaustan, elinympäristön 
ja elämäntilanteen vaikutukset muutoksen mahdolli-
suuksiin.”
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Diabetesliiton järjestämä koulutus terveydenhuollon ammattilaisille: www.diabetes.fi/koulutus

KOULUTUSTA

Syksy 2011

5.–6.9. Diabeetikon hoito – koulutus lääke- ja   
hoitotarvikeyritysten työntekijöille
7.–9.9. Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen 
erityishaasteet
12.–16.9.  10.–14.10.  21.–25.11. Diabeetikon  
hoidon peruskurssi (5 pv)
21.–23.9. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
19.–21.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
24.–26.10. + 12.–13.12. Koulutus painonhallinta-
ryhmien ohjaajille PPP (3 + 2 pv)
25.–26.10.* Seminaari lasten ja nuorten parissa työs-
kenteleville
27.–28.10.* Diabeettisen nefropatian haastava hoito

31.10.–1.11. Raskausdiabetes
2.11. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä
3.–4.11. Insuliinipumppuhoidon jatkokurssi
Diabetestyön kehittäminen -monimuotokoulutus 
(10 op.) UUSI    
Lähijaksot: 19.–20.9.2011 ja 2.–3.11.2011 
Kolme lähijaksoa järjestetään keväällä 2012.

* = uusi ajankohta!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

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

Koulutus antaa Sinulle ja tiimillesi lisää valmiuksia käytännön 
työhön, hoidonohjaukseen ja moniammatillisen yhteistyön 
kehittämiseen. Voit tulla koulutukseen työparisi tai moni-
ammatillisen tiimisi kanssa tai yksittäisenä työntekijänä. 
Tavoitteena on kehittää sekä omaa että työyhteisön diabetes-
työn osaamista. Osallistujilta edellytämme diabeteksen hoidon 
perusasioiden hallintaa.
Koulutuksen järjestäjä
Diabetesliitto / Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta
Koulutuksen laajuus ja opintojaksot
Koulutuksen laajuus on 10 op. Koulutus koostuu viidestä opin-
tojaksosta. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu kahden päivän 
lähijakso ja tehtäviä verkko-oppimisympäristössä ennen ja 
jälkeen lähijakson. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät 
myös omaan työhönsä liittyvän kirjallisen kehittämistyön.
Lähijaksot
19.–20.9.2011 ma–ti / 2.–3.11.2011 ke–to / Keväällä 2012 
kolme lähijaksoa

Suomen Diabetesliitto järjestää Kansainvälisen Diabetesliiton (IDF) opetussuunnitelman mukaisen

KUNTOUTUS JA KOULUTUS 2011

DIABETESTYÖN KEHITTÄMINEN
-monimuotokoulutuksen

Koulutuksen hinta
€, alv 0 %    

    (maksetaan kahdessa erässä 2 x 800 €)

Diabeteskeskuksessa on mahdollista majoittua lähipäivien  
aikana. Majoituksen hinta on 58 € / yö (alv 0 %), majoitus 
laskutetaan erikseen.
Ilmoittautuminen
15.8.2011 mennessä www.diabetes.fi/koulutus/ 
ilmoittautuminen (tai koulutussihteeri Annette Mathlinille  
annette.mathlin@diabetes.fi, puh. 03 286 0338)
Lisätietoja
www.diabetes.fi/koulutus ja koulutuspäällikkö Outi Himanen, 
outi.himanen@diabetes.fi, puh. 0400 723 664

TERVETULOA MUKAAN!

www.diabetes.fi
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Itämeren ruokakolmio suosii lähellä tuotettua ruokaa
Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat julkaisseet uuden ruoka-
kolmion, jossa painotetaan omaan ruokakulttuuriimme kuu-
luvia ja lähellä tuotettuja ruokia. Terveellinen kokonaisuus 
koostetaan tutuista raaka-aineista turvallisesti ja ympäristöä 
säästäen. Itä-Suomen yliopiston ravitsemustutkijoilla on ollut 
keskeinen rooli uuden kolmion ideoinnissa ja kehittelyssä.

Ruokakolmio on tapa havainnollistaa terveellisen ruokava-
lion koostamista. Itämeren ruokavalio on vastine perintei-
selle, tutkimuksissa terveelliseksi osoitetulle Välimeren ruo-
kavaliolle. Samanlaiseen täysipainoiseen kokonaisuuteen 
päästään suosimalla kotimaisia kasviksia ja marjoja, ruista, 
rypsiöljyä ja kotimaista kalaa.

Itämeren ruokakolmio -tuotteet:
Ole hyvä – Itämeren ruokavalio -juliste
Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen tuote

Ole hyvä – Itämeren ruokavalio /  
Lautasmalliateria -repäisylehtiö
Tarkoitettu hoidonohjaukseen, 
kansilehdessä hyödyllistä     
lisätietoa ohjaajalle

toisella puolella ruoka-
kolmio- ja toisella puo-
lella lautasmallikuva

-
tiö 21 euroa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät hintoihin.

Varsågod – Östersjökost

Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa

alio / 
ehtiö

kseen, 
yllistä     

ka-
o-

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

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

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
-

-
tuntijoita. Uusi, tarkistettu painos 2011.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 3/2011

  Ajankohtaista: Johan Eriksson lääkärineuvoston johtoon

  Pääkirjoitus: Hiipuuko diabetestutkimus?
        

  Uusia tuulia tyypin 1 diabeetikon hoidon aloitukseen 

  Diabetestutkimussäätiön apurahat 2011,     
 100 000 euroa raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukseen

  Näkökulma: Edelleen kannattaa suositella kuuden   
 kuukauden täysimetystä

  Diabeteksen aiheuttaman haitan arviointi,    
 Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus
 

  Oulu vei tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon   
 verkkoon 

  Diabeteshoitajat: Monen menetelmän voimalla 

  Diabeteksen hoitoa Venäjän Karjalassa 

  Väitöksiä

  Koulutusta

 

DjaL_3_2011_RINNAKKAIS.indd   40 30.5.2011   6.35


