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Molemmat suolistohormonilääkkeet 
nyt rajoitetusti peruskorvattavia 

Suolistohormonilääke liraglutidi (Victoza) on 

rajoitetusti peruskorvattava 1. syyskuuta 2011 

– 31. tammikuuta 2013. Samaan lääkeryhmään 

kuuluvalla eksenatidivalmisteella (Byetta) on 

ollut vastaava korvaus helmikuun alusta. Perus-

korvauksen saamiseksi tarvitaan B-lääkärin-

todistus, jonka antajaksi hyväksytään nyt 

myös yleislääketieteen erikoislääkäri. 

Peruskorvausoikeus koskee vaikeahoitoisen tyypin 
2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaista hoi-
toa. Edellytys on, että kyseessä on yhdistelmähoito 
suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kanssa 
ja että riittävää sokeritasapainoa ei ole saavutettu 
hoitosuositusten mukaisilla suun kautta otettavilla 
diabeteslääkkeillä. Peruskorvaus edellyttää lisäksi, 

että painoindeksi BMI on hoitoa aloitettaessa 35 
tai suurempi.

Suolistohormonilääkkeiden peruskorvausoikeu-
den hakemisessa tarvitaan lääkärin laatima erillis-
selvitys. Tämän B-lääkärinlausunnon antajaksi hy-
väksytään syyskuun alusta myös yleislääketieteen 
erikoislääkäri. Aiemmin edellytettiin lausuntoa si-
sätautien tai endokrinologian erikoissairaanhoidon 
yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. 

Diabetesliiton lääkärineuvosto lähetti Kelalle 
muutosta vaativan kannanoton helmikuussa Byetan 
korvauspäätöksen jälkeen. 

Molemmat valmisteet ovat pistettäviä lääkkeitä. 
Ne alentavat painoa, eivätkä juuri lisää liian mata-
lan verensokerin vaaraa. Haittoja ovat vatsavaivat.

AJANKOHTAISTA  

Dehkon perintönä monipuolinen aineistovalikoima
Terveydenhuollon ja diabeetikoiden käyttöön jää vuodenvaihtees-
sa päättyneen kansallisen diabetesohjelman 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



Terveet elämäntavat ovat olleet Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman Deh-
kon ja muiden vastaavien hankkeiden ansiosta näkyvästi esillä varsinkin tyypin 2 diabe-
teksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tässä numerossa tamperelaiset kollegat raportoivat 
NELLI-tutkimuksesta (s. 14), jossa selvitettiin, voidaanko ennaltaehkäiseviin elämäntapa-
muutoksiin (ravinto, liikunta, painonhallinta) kannustavalla lisäohjauksella vaikuttaa dia-
beteksen ilmaantumiseen raskauden aikana. Raskausdiabeteksen ehkäisyssä ei saavutettu 
tilastollisesti merkitsevää tulosta, mutta sen sijaan lisäohjaus vaikutti myönteisesti lasten 
syntymäpainoon. Vaikutukset olivat myönteisiä erityisesti niillä äideillä, jotka saavuttivat 
tavoitteet parhaiten. 

Tyypin 2 diabeetikoiden sokeritasapaino on parantunut ilahduttavasti maassamme 
viime vuosina. Syitä on monia, mutta varhaisempi diagnoosi, nykysuositusten mukainen 
aikaisempi metformiinin aloitus ja kehittynyt insuliinihoito lienevät tärkeimpiä syitä elä-
mäntapamuutoksia kuitenkaan unohtamatta. Avainasemassa ovat varhaiset hoito- ja eh-
käisytoimet sekä hoitosuositusten tavoitteiden saavuttaminen. Suosituksista tärkeimpiä 
ovat ravintosuositukset. Antti Aro toteaa omassa kirjoituksessaan (s.7) suositusten olevan 
yhä ajan tasalla ja muistuttaa vähähiilihydraattisten ruokavalioiden ongelmista diabeeti-
koiden hoidossa. 

Pia Nykäsen mukaan (s. 20) fysioterapiaa hyödynnetään aivan liian vähän diabeteksen 
hoidossa. Fysioterapeuttien tulisi olla tärkeä osa diabeetikon hoitotiimiä. Potilaiden hyvän 
liikuntakyvyn ja kunnon säilyttäminen helpottaa liikuntatavoitteiden saavuttamista. Sen 
lisäksi, että liikunta parantaa fyysistä kuntoa, se tuottaa myös mielihyvää: ”Mens sana in 
corpore sano”.

Tyypin 2 diabeetikoiden sokeritasapainoissa on ollut havaittavissa myönteistä kehi-
tystä, mutta valitettavasti sama ei koske tyypin 1 diabeetikoita. Heidän keskimääräinen 
glykohemoglobiininsa HbA1c säilyi lähes muuttumattomana, vaikka hälyttävän huonossa 
tasapainossa olevien osuus pieneni viime vuosikymmenen aikana. Näin on käynyt siitä 
huolimatta, että samaan aikaan esimerkiksi insuliinit ja omaseurannan apuvälineet ovat 
kehittyneet huomattavasti. Pitäisiköhän myös tyypin 1 diabeteksen hoidossa palata juurille 
ja kiinnittää enemmän huomiota ravintoon ja liikuntaan?

Carol Forsblom on nimitetty Diabetes ja lääkäri -lehden lääketieteellisestä sisällöstä vas-
taavaksi toimittajaksi tästä numerosta (4/2011) alkaen. Hän on lääketieteen kandidaatti 
(väit.) ja toimii FinnDiane-tutkimuksen kansainvälisenä koordinaattorina toimipaikkanaan 
Folkhälsanin tutkimuskeskus ja HUS:n nefrologian klinikka. Hänen mielenkiintonsa tut-
kijana kohdistuu erityisesti diabeteksen lisäsairauksien syiden selvittämiseen ja näiden 
sairauksien ehkäisyyn. Forsblomin harrastuksista tärkein on musiikki. Entisen huilistin 
tapaa nykyisin useimmiten tuottajan tehtävistä. 
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Carol Forsblom
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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



7Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2011

Vuonna 2008 julkaistussa tuoreimmassa diabeeti-
koiden ruokavaliosuosituksessa suositellaan arjen 
ruokavalinnoiksi runsaasti kasviksia, hedelmiä ja 
marjoja, täysipainoisessa ateriassa perunaa, pastaa 
tai riisiä, täysjyväviljavalmisteita, rasvatonta mai-
toa tai piimää, vähärasvaista lihaa ja kalaa sekä 
ruoanvalmistukseen kasviöljyjä ja leivälle pehmeitä 
levitteitä (1). Noin puolet aterioiden energiasta saa-

Antti Aro

daan hiilihydraateista (HH) ja kolmannes rasvoista 
(taulukko sivulla 8). 

Hiilihydraateista rajoitetaan lisättyä sokeria ja 
muita puhdistettuja hiilihydraatteja. Rasvahapoista 
tyydyttyneiden osuus pidetään alle 10 prosentissa 
ruokavalion energiasta (E%). Energiaravintoainei-
den suositusten kohtuulliset vaihteluvälit sallivat 
verraten joustavan ruokavalion toteuttamisen.

Parin viime vuoden aikana julkaistuissa etenevien 
kohorttitutkimusten meta-analyyseissa ei ole todet-
tu merkitsevää tilastollista yhteyttä tyydyttyneiden 
rasvojen saannin ja sepelvaltimotautitapahtumien 
riskin välillä. Tutkimuksia on kritisoitu siitä, että 
mukaan on päästetty huonoin metodein tehtyjä 
töitä ja erityisesti siitä, ettei niissä ole pyritty sel-
vittämään sitä, miten tyydyttyneet rasvahapot oli 
tutkituissa väestöryhmissä korvattu (2). 

Sekä seurantatutkimuksissa että kontrolloiduis-
sa kliinisissä kokeissa onkin yhtäpitävästi osoitet-
tu, että kuolleisuus sepelvaltimotautiin vähenee 
korvattaessa tyydyttyneitä rasvahappoja moni-
tyydyttymättömillä. Kliinisten kokeiden mukaan 
sepelvaltimotautikuolleisuus vähenee 10 %, kun 
tyydyttyneitä rasvahappoja korvataan monityydyt-
tymättömillä sellainen määrä, joka vastaa 5 %:a 
ruoan energiasta (3). Kertatyydyttymättömien ras-
vahappojen käytön lisäämisellä ei vastaavaa hyötyä 
ole saavutettu. Tyydyttyneiden rasvahappojen kor-
vaaminen hiilihydraateilla kannattaa vain, jos käy-
tetään hitaasti verenglukoosiin vaikuttavia pienen 
glykemiaindeksin hiilihydraatteja.

Kolme vuotta sitten julkaistua diabeetikon 

ruokavaliosuositusta on arvosteltu rasva-

keskustelun ja alun perin laihduttamiseen 

tarkoitettujen ja diabeetikoillekin markkinoi-

tujen vähähiilihydraattisten ruokavalioiden 

yhteydessä. Tyydyttyneiden rasvahappojen 

korvaaminen monityydyttymättömillä pie-

nentää selvästi sepelvaltimotaudin riskiä, ja 

vähähiilihydraattisen ruokavalion pitää olla 

hyvin kasvisvoittoinen ollakseen turvallinen. 

Nykyiset diabeetikon ravitsemussuositukset 

ovat edelleen kohdallaan ja toimivat mallina 

terveen väestön suosituksille.
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Makkarat, jauheliha 

ja juustot joutuvat 

lukolliseen jääkaappiin ja 

tilalle tarjotaan papuja ja 

pähkinöitä.

Hiilihydraattien ja rasvojen keskinäiset suhteet ovat 
pitkään olleet kiistakysymys diabeteksen hoidossa. 
Ennen modernin insuliinihoidon kehittymistä hiili-
hydraattien saantia jouduttiin rajoittamaan aterian 
jälkeisen glukoosivasteen hillitsemiseksi. Sitten 
todettiin, että hiilihydraattien määrää voitiin lisä-
tä vastaamaan muun väestön käytäntöä, kunhan 
vältettiin nopeasti verenglukoosiin vaikuttavien 
sokerien liiallista käyttöä. Kun käsitykset rasvojen 
laadun merkityksestä ovat selkiin-
tyneet, on taas tullut mahdolliseksi 
lisätä pehmeän rasvan osuutta ener-
gian saannista. Samalla kiinnostus 
vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin 
on palannut.

Meta-analyysissa, johon oli koot-
tu 19 kontrolloitua kliinistä koetta, 
joissa verrattiin hieman suositeltua 
vähemmän hiilihydraatteja (keski-
määrin 40 E%) ja runsaasti hiili-
hydraatteja (58 E%) sisältäviä tyy-
pin 2 diabeetikoiden ruokavalioita, 
ruokavalioiden välillä ei todettu eroa 
HbA1c:n, paastoglukoosin tai LDL-
kolesterolin pitoisuuksissa, mutta 
paastoinsuliinin ja triglyseridien 
pitoisuudet olivat pienemmät vä-
hemmän hiilihydraatteja sisältävän 
ruokavalion aikana (4). 

Tutkimuksista kymmenessä tutkimusjakso oli 
vain 10–20 päivän mittainen. 

Pitemmän ajan kuluessa hiilihydraattien rajoit-
tamiseen liittyy kuitenkin ongelmia. Jos hiilihyd-
raattien osuus rajoitetaan 40 %:iin energiasta ja 
proteiinien osuus on 20 %, rasvojen energiaosuus 
nousee 40 %:iin. Diabeetikkojen suuren sepelval-
timotautiriskin takia tyydyttyneiden rasvahappojen 
energiaosuus voi olla enintään 10 %, jolloin tyy-
dyttymättömien rasvahappojen osuudeksi tulee 30 
%, kertatyydyttymättömien 15–25 % ja monityy-

dyttymättömien 10–15 % energiasta, eli 
nykyiseen keskimääräiseen kulutukseen 
verrattuna kaksin–kolminkertainen määrä. 

Ammattitaitoinen ravitsemusterapeutti 
osaa kyllä laatia tällaisen ruokavaliosuun-
nitelman, jos sitä tarvitaan esimerkiksi 
hankalan dyslipidemian hoidoksi. Ruoka-
valio painottuu voimakkaasti kasviöljyihin 
ja pehmeisiin levitteisiin. Makkarat, jau-
heliha ja juustot joutuvat lukolliseen jää-
kaappiin ja tilalle tarjotaan papuja ja päh-
kinöitä. Tällainen ruokavalio on kuitenkin 
turhan vaativa ja monimutkainen, jotta sitä 
voisi suositella yleisesti.

Kuidun saannin kannalta kokojyvä-
viljatuotteet ovat tärkein ruokaryhmä. 
Diabeetikoiden runsaan kuidunsaantita-
voitteen (40 g/pv) saavuttaminen on mah-
dotonta, jos hiilihydraattien energiaosuus 
jää alle 50 %:n. Hiilihydraattien rajoitta-

minen vaikuttaa haitallisesti myös insuliiniherkkyy-
teen, jos tilalle tulee tyydyttynyttä rasvaa.

Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden pitkäaikais-
vaikutuksista on saatu äskettäin hyödyllistä tie-
toa Harvardin yliopiston epidemiologien suurista 
seuranta-aineistoista: noin 85 000 sairaanhoitajaa 
käsittävästä Nurses’ Health Studysta (NHS) ja lä-
hes 45 000 miespuolista terveysalan ammattilaista 
käsittävästä Health Professionals’ Follow-up Stu-
dysta (HPFS), joissa seuranta on kestänyt 20–26 
vuoden ajan. Vähemmän hiilihydraatteja (35–40 % 

Taulukko. Energiaravintoaineiden jakautuminen.   
Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008.
    

Prosenttia 
kokonais-
energiasta 

(E%)

Hiilihydraatit 45–60

  lisättyä sokeria alle 10

Rasva 25–35

  tyydyttyneet ja transrasvahapot alle 10

 kertatyydyttymättömät rasvahapot 10–20

  monityydyttymättömät rasvahapot  5–10

Proteiini 10–20



Tunnetko tämän tyypin?
Me tunnemme! 

 Terveisin
Diabetesliitto

Piilodiabetes haussa 2011
www.diabetes.fi/tyyppi2
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Kampanjassa mukana:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma • Leiras • Medtronic Finland Oy • MSD Finland Oy



Yli 800 parempaa valintaa kaupan hyllyssä!
Sydänmerkillä merkittyjen tuotteiden suosiminen on helppo keino vähentää
suolan ja rasvan saantia. Ne sopivat kaikenikäisille, hyvinvoinnistaan kiinnostuneille
kuluttajille. Sydänmerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että tuote on tuoteryhmässään
rasvan ja suolan kannalta parempi valinta. Merkin saaneita tuotteita on jo yli 800.
Sydänmerkki-esitteitä, jotka sisältävät Sydänmerkki-tuotteiden luettelon voi tilata
Sydänliitosta. Lisätietoja Sydänmerkistä osoitteessa: www.sydanmerkki.fi
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Viime aikoina 

diabeetikkojen 

ravitsemussuosituksiin 

omaksutut linjaukset 

ovat näyttäneet tietä 

väestölle suunnatuille 

suosituksille.

energiasta) sisältävän ruokavalion nou-
dattaminen oli yhteydessä hieman (12 
%) suurentuneeseen kuolleisuuteen. 

Hiilihydraattien korvaaminen eläin-
kunnasta peräisin olevalla ruoalla, 
kuten lihalla ja meijerituotteilla, lisä-
si kuolleisuutta selvemmin: miehillä 
32 % ja naisilla 28 %. Tulos selittyy 
suurelta osin sillä, että hiilihydraatteja 
eläinruoalla korvanneet miehet söivät 
tyydyttyneitä rasvahappoja yli kaksi kertaa niin 
paljon, mutta kokojyväviljaa 70 % vähemmän kuin 
runsaimmin hiilihydraatteja nauttineet (5). Naisilla 
erot olivat samansuuntaiset. 

HPFS-aineistossa todettiin myös tyypin 2 dia-
beteksen riskin suurentuneen 37 % niillä, jotka oli-
vat korvanneet hiilihydraatteja eläinkunnan ruoalla 
verrattuna eniten hiilihydraatteja nauttineeseen vii-
dennekseen (6). HPS-aineiston naisilla ei todettu 
samanlaista yhteyttä diabetesriskiin (7). Toisaalta 
henkilöillä, jotka olivat vaihtaneet viljan ja peru-
nan hiilihydraatit kasvirasvaan ja -proteiiniin, sekä 
kuoleman että tyypin 2 diabeteksen riski pienenivät 
kummassakin aineistossa.

Nykyisessä diabeetikoiden ruokavaliosuosituksessa 
sekä hiilihydraattien että rasvojen määrät ovat koh-
tuulliset ja suhde on kohdallaan. Hiilihydraattien 
osuus on noin puolet energiasta ja rasvojen noin 
kolmannes. Laihduttajilla proteiinin energiaosuus 
voi nousta 25 %:iin, mutta energiatasapainon val-
litessa diabeetikolle 20 % energiasta on munuais-
tenkin kannalta ajatellen turvallinen taso (8). 

Viime aikoina diabeetikkojen ra-
vitsemussuosituksiin omaksutut linja-
ukset ovat näyttäneet tietä väestölle 
suunnatuille suosituksille (9). Diabee-
tikkojen nykyisetkin suositukset kel-
paavat malliksi tuleville koko väestön 
suosituksille. Monityydyttymättömien 
rasvahappojen osuuden voisi lisätä yh-
tä suureksi kuin tyydyttyneiden rasva-
happojen, jolloin P/S-suhde olisi noin 

1. Tämä on mahdollista jo nykyisten suositusten 
vaihteluvälin puitteissa nostamalla monityydytty-
mättömien rasvahappojen nykyinen, keskimäärin 
5 %:n energiaosuus noin kaksinkertaiseksi.
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Terveysosasto
21.6.2011

Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere

Vastine Diabetesliiton lääkärineuvoston suositukseen 27.4.2011.

Diabetesliiton lääkärineuvosto on antanut suosituk-
sensa diabeteksen aiheuttaman haitan arvioinnista 
27.4.2011 (Diabetes ja lääkäri 3/2011). Suosituk-
sessa todetaan, että toiminnanvajausta määritettä-
essä otetaan aina huomioon diabeetikon yksilöllinen 
tilanne. Suositus ei kuitenkaan vammaistuen osalta 
vastaa Kelan nykyisiä etuusohjeita 16 vuotta täyttä-
neen vammaistuesta (www.kela.fi – Tietoa Kelasta – 
Lait ja Ohjeet – Kelan etuusohjeet – ohjeet etuuksit-
tain – 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.pdf). Kela 
päivittää ja kehittää etuusohjeita lainmuutosten ja 
saamansa palautteen pohjalta.

Vuonna 2009 diabetes-diagnoosilla (E10-E14) 
vammaistukea sai 239 henkilöä (2,2 % kaikista 
10 828:sta vammaistuen saajasta), ja uusia alka-
neita vammaistukia myönnettiin 50 henkilölle (1,7 
%) diabeteksen takia.

Lääkärineuvoston suosituksessa todetaan tietyn 
haittaluokan oikeuttavan tiettyyn vammaistuen ta-
soon. Näin asia ei Kelan ohjeiden mukaan kuiten-
kaan ole.

1.1.2008 voimaan tulleen vammaisetuuslain 
mukaan 16 vuotta täyttäneen vammaistuessa Kela 
voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten laissa 
tarkoitettu haitta arvioidaan. Jotta yleistä lääketie-
teellistä haittaa voidaan arvioida yhdenmukaisesti, 
haitan arvioinnissa otetaan haittaluokitus (Sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetus 1649/2009 tapatur-
mavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta) 
edelleen soveltuvin osin huomioon ja haittaluokitus-
ta käytetään suuntaa antavana ohjeena sairaudesta 
tai vammasta aiheutuvan lääketieteellisen yleisen 
haitan arvioinnissa vammaistuessa. Vammaistuessa 
haitta määritetään lähtökohtaisesti haittaluokituk-

sen kohdan 15, Yleinen toiminnanvajaus, perusteel-
la. Vaikka tarkempi arvio tehtäisiin sairausryhmäkoh-
taisen haittaluokan mukaisesti, haitan määrittelyn 
tulee vastata myös yleisen toiminnanvajavuuden 
perusteella määritettyä haittaluokkaa.

Haittaluokan numeerista määrittämistä vammaistu-
en yhteydessä ei Kelassa ole enää käytetty kesän 
2010 jälkeen. Vammaistuessa haittaa arvioitaessa ei 
myöskään sellaisenaan käytetä haittaluokkien yhdis-
tämistä kuvaavaa taulukkoa. Taulukkoa voidaan käyt-
tää apuna, mutta vammaistuessa haitta määritetään 
haittaluokituksen kohdan Yleinen toiminnanvajaus 
(kohta 15) perusteella siten, että olennaisella hai-
talla tarkoitetaan haittaa, joka vastaa lähinnä yleisen 
toiminnanvajauksen keskivaikeaa toiminnanvajaus-
ta. Huomattavalla haitalla tarkoitetaan haittaa, joka 
vastaa lähinnä yleisen toiminnanvajauksen vaikeaa 
toiminnanvajausta. Vaikeasti vammaisena pidetään 
henkilöä, jolla haitta vastaa lähinnä yleisen toimin-
nanvajauksen erittäin vaikeaa toiminnanvajausta.

Vammaistuen myöntämisen perusedellytyksenä on, 
että henkilöllä on sairaus, vika tai vamma, jonka 
seurauksena hänen toimintakykynsä on heikenty-
nyt (jokapäiväisessä elämässään tarvittavat toimin-
not ovat vaikeutuneet) yhtäjaksoisesti vähintään 
vuoden ajan. Lisäksi edellytetään sairaudesta tai 
vammasta aiheutuvaa vähintään olennaista (a) 
haittaa tai säännöllistä vähintään viikoittaista (b) 
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avuntarvetta tai (c) ohjauksen ja valvonnan tarvet-
ta tai jatkuvia (d) erityiskustannuksia. Esimerkiksi 
perustuen saamiseksi edellytetään sekä olennaista 
haittaa että vähintään perustuen suuruisia erityis-
kustannuksia toimintakyvyn heikentymisen lisäksi. 
Kelan asiantuntijalääkäri arvioi jokaisen vammais-
tuen hakijan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Haitta 
on siis yksi monesta erillisestä myöntökriteeristä.

Kuten lääkärineuvoston suosituksessa todetaan, 
diabetes on nykyisessä haittaluokituksessa sijoitet-
tu kohtaan 15, Yleinen toiminnanvajaus. Kohdassa 
15, Yleinen toiminnanvajaus, todetaan, että insu-
liinihoitoinen diabetes ilman liitännäissairauksia 
on haittaluokaltaan 3-5 (lievä toiminnanvajaus) ja 
että insuliinihoitoinen diabetes, johon liittyy liitän-
näissairauksia, on haittaluokaltaan 6-7 (keskivai-
kea toiminnanvajaus). Lääkärineuvoston suositus 
poikkeaa tältä osin haittaluokituksesta. 

Vammaistuessa olennainen haitta vastaa lä-
hinnä haittaluokituksen kohdan 15 keskivaikeaa 
toiminnanvajausta. Näin ollen kun arvioidaan pel-
kästään haittaa, komplisoitumattomasta insulii-
nihoitoisesta diabeteksesta ei aiheudu olennaista 
haittaa. Jos lisäsairauksia on kehittynyt, diabe-
teksesta voidaan arvioida aiheutuvan keskivaikea 
toiminnanvajaus ja siis olennaista haittaa. Jotta 

oikeus perusvammaistukeen syntyisi, edellytetään 
lisäksi vammaistuen suuruisia erityiskustannuksia. 
Jos diabeteksesta liitännäissairauksineen aiheutuu 
haittaluokituksen mukaista vaikeaa toiminnanvaja-
usta, mikä vastaa huomattavaa haittaa, on se yksi 
korotetun vammaistuen myöntöedellytyksistä. Pe-
rusedellytyksenä vammaistuessa on aina henkilön 
toimintakyvyn heikentyminen sairauden, vian tai 
vamman takia.

Vammaistukea varten on kehitetty Lääkärinlausunto 
C, joka ohjaa lausuntoa tekevää lääkäriä tuomaan 
esiin vammaistuen kannalta olennaiset asiat. Lääkä-
rinlausunto voi myös olla vapaamuotoinen. Olennais-
ta on, että sen perusteella pystyy arvioimaan toiminta-
kykyä, haittaa, avuntarvetta, ohjauksen ja valvonnan 
tarvetta sekä sairauteen liittyviä erityiskustannuksia. 
Hoitavan lääkärin ei tarvitse määrittää haittaluokkaa. 
Diabeetikon kohdalla tulisi sen sijaan kuvata saira-
ushistoria lyhyesti, nykylääkitys,lisäsairaudet ja nii-
den vaikeusaste sekä niiden vaikutus toimintakykyyn 
ja jokapäiväiseen elämään. Oleellista on myös tietää, 
tarvitseeko diabeetikko toisen ihmisen apua diabe-
teksen ja lisäsairauksien hoitamisessa, päivittäisissä 
perustoiminnoissa, kodinhoidossa tai asioinneissa. 
C-lausunnon toimintakyky kohdan voi täyttää myös 
terveydenhoitaja tai esimerkiksi kotisairaanhoidon 
sairaanhoitaja.
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Diabetes ja lääkäri -lehdessä 3/2011 julkaistiin Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus diabeteksen 
aiheuttaman haitan arvioinnista. Diabeetikoita hoitavat lääkärit ovat toivoneet selkeitä ohjeita asiasta, 
ja lääkärineuvoston suositus syntyi vastauksena tähän toiveeseen.

Kela on päivittänyt haitan arvioinnin osalta ohjeitaan kesäkuussa 2010. Ohjeet koskevat sairauksia 
yleensä. Diabetesliiton lääkärineuvoston suositus on osin ristiriidassa viimeisimpien ohjeiden kanssa. 
Muun muassa numeroina ilmaistua haittaluokitusta ei enää käytetä. Kelan vastine on julkaistu ohessa. 
Sen viimeisessä kappaleessa Mitä Kela toivoo vammaistukea varten tehtävältä lääkärinlausunnolta? 
annetaan käytännön ohjeita lausunnon ja toimintakykyä käsittelevän kohdan kirjoittajille. 

Diabetesliiton lääkärineuvosto käsittelee Kelan vastinetta kokouksessaan 1. marraskuuta. Diabetes 
ja lääkäri -lehti palaa sen jälkeen tarvittaessa asiaan.



Riitta Luoto, Päivi Kolu ja Sirkku Tulokas 

sekä lapsi että äiti hyötyvät 
elintapaneuvonnasta 

Raskausdiabetes on yleistynyt Suomessa merkit-

tävästi väestön painonnousun myötä. Raskaus-

diabetes altistaa sikiön suurikasvuisuudelle ja 

lisää äidin riskiä sairastua myöhemmin diabetek-

seen. Raskausdiabeteksen primaaripreventiosta 

ei ole aiempia tutkimuksia. NELLI (Neuvonta, 

elintavat ja liikunta neuvolassa) -hankkeessa on 

selvitetty elintapojen ja raskauden yhteyksiä 

2000-luvun alusta lähtien.

Raskausdiabetes altistaa sikiön suurikokoisuudel-
le ja lisää äidin tyypin 2 diabeteksen riskiä (1). 
Vielä 1990-luvun alussa raskausdiabetekseen sai-
rastui vain yksi prosentti raskaana olevista, mutta 
sen jälkeen raskausdiabetes on yleistynyt kaikkialla 
maailmassa. Suomessa raskausdiabeteksen esiinty-
minen vaihtelee sairaanhoitopiireittäin kuudesta 25 
prosenttiin (2), osin diagnostisten kriteerien eroista 
johtuen. 

Liikunnan ja ruokavalion on todettu vaikutta-
van suotuisasti sokeriaineenvaihduntaan ja siten 
mahdollisesti ehkäisevän raskausdiabetesta (3). 
Tieteellinen näyttö kuitenkin puuttuu, sillä raskaus-
diabeteksen primaaripreventiosta ei ole julkaistu 
tutkimuksia. Sekundääripreventiosta tiedetään ole-
van hyötyä, kuten myös raskausdiabetekseen sairas-
tuneiden äitien raskauden jälkeisestä elintapojen 
muutoksesta (4). 

Raskausdiabeteksen ehkäisy olisi tärkeää, sillä 
raskausdiabeteksen hoito ja komplikaatiot aiheut-
tavat yhteiskunnalle vuosittain merkittävät kustan-
nukset – lähes kymmenesosan sairaanhoidon koko-
naiskustannuksista yhdessä tyypin 2 diabeteksen 
kustannusten kanssa (5). 

Syntymärekisteriaineistoon perustuvassa tutki-
muksessa keskimääräiset perus- ja erikoissairaan-
hoidon käynneistä aiheutuvat terveydenhuollon 

kustannukset raskauden aikana olivat raskausdia-
beteksen riskiryhmään kuuluvilla 10–41 % ja ras-
kausdiabeetikoilla 13–27 % suuremmat verrattuna 
terveisiin verrokkeihin (6).  

NELLI (Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa) 
-tutkimus käynnistyi vuonna 2003, jolloin kehitettiin 
raskaana olevien liikunta- ja ravitsemusneuvonnan 
menetelmiä ja arvioitiin niiden vaikutusta raskauden-
aikaiseen painonnousuun. NELLI-esitutkimuksessa 
(pilotissa) vuosina 2004–2006 oli mukana 132 ras-
kaana olevaa ja 92 synnyttänyttä äitiä, jotka rekry-
toitiin Tampereen ja Hämeenlinnan neuvoloista (7). 

Esitutkimuksessa tehostettua elintapaneuvontaa 
saaneet äidit säilyttivät raskauden loppuun saakka 
terveyden kannalta riittävät liikuntatottumukset ja 
paransivat ruokavaliotaan useammin kuin tavan-
omaista neuvontaa saaneet kontrollialueiden äidit 
(8–10).  Ruokavalion paraneminen (11) liittyi muun 
muassa kuidun saannin lisääntymiseen, mikä puo-
lestaan lisäsi veren lignaanipitoisuutta (12). 

Raskaudenaikaisen liikunnan turvallisuutta ar-
vioitaessa testattiin koettua rasittavuutta ja maksi-
misykettä ja todettiin koetun rasittavuuden olevan 
luotettava mittari sopivasta rasituksesta (13). Elin-
tapamuutoksia tehneille äideille puolison tuki oli 
tärkeää (14).

Esitutkimuksessa ei ryhmien välillä havaittu 
eroa raskaudenaikaisessa painonnousussa, kuten ei 
muissakaan vastaavissa ulkomaisissa tutkimuksissa 
(15). Ylipainoisten ja lihavien äitien raskauden aikai-
nen painonnousu ylitti suositukset useammin kuin 
normaalipainoisten (16). 

Raskaudenaikainen painonnousu on monen teki-
jän summa, eikä välttämättä ole yhteydessä elintapo-
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jen muutoksiin raskauden aikana. Vastemuuttujaksi 
valittiin siksi varsinaisessa NELLI-tutkimuksessa 
raskausajan sokeriaineenvaihdunta, jonka tiedetään 
olevan herkkä liikunnan ja ravinnon muutoksille. 

Vuonna 2007 alkaneen varsinaisen NELLI-
tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko riski-
ryhmään kuuluvien äitien tehostetulla 
ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ja 
painonkehitystä kirjaamalla ehkäistä 
raskausdiabeteksen puhkeamista ja 
lapsen suurikokoisuutta. Lisäksi ta-
voitteeksi asetettiin kustannusvaikut-
tavuuden ja elämänlaadun selvittä-
minen sekä metabolisen oireyhtymän 
yleisyyden arviointi vuosi synnytyksen 
jälkeen (17). 

NELLI-tutkimus toteutettiin Pirkanmaan 14 alueella 
(7 koe- ja 7 kontrollialuetta) normaalien äitiysneu-
volakäyntien yhteydessä. Pirkanmaan 25 kunnasta 
mukaan tuli 14, koska kymmenellä alueella oli syn-
nytyksiä vuosittain vähemmän kuin 70 ja yksi alue 
(Tampere lukuun ottamatta Muotialaa) kieltäytyi 
osallistumasta hoitajien ajankäyttöön vedoten. Alu-
eet satunnaistettiin kokonaisina (klusterisatunnais-
taminen), koska rekrytoiville neuvoloille haluttiin 
saada yhtenäinen käytäntö. 

Terveydenhoitajat rekrytoivat ensimmäisellä 
neuvolakäynnillä kaikki halukkaat raskausviikolla 
8–12 olevat äidit, jotka täyttivät ainakin yhden seu-
raavista kriteereistä: ylipaino (painoindeksi  25 
kg/m²), ikä  40 vuotta, aiempi raskausdiabetes, 
makrosominen lapsi (> 4 500 g) tai lähisuvussa 
diabetes. Poissulkukriteerinä oli raskausviikoilla 
8–12 tehty patologinen sokerirasitustesti. Kritee-
rit olivat samat kuin raskausdiabeteksen kriteerit 
DEHKO-ohjelmassa vuoden 2008 suositusten mu-
kaan: paastoarvo fB-gluk  5,3 mmol/l, sokerirasi-
tuskoe Pt-Gluk-R1> 10,0 mmol/l (1 tunti) ja > 8,6 
mmol/l (2 tuntia). 

Yhteensä 2 271 äitiä pyydettiin mukaan tutki-
mukseen. Heistä 1 255 ei täyttänyt kriteerejä, 96 
kieltäytyi osallistumasta ja 280 halusi täyttää vain 

alkukyselyn. Lähes kolmasosalla äideistä (81 koe-
alueilla, 93 kontrollialueilla) todettiin patologinen 
sokerirasitustulos alkuseulonnassa raskauden en-
simmäisen kolmanneksen lopussa (8.–12. raskaus-
viikolla). Patologisten osuus oli selvästi odotettua 
suurempi ja pienensi näin ollen varsinaista otosko-

koa. Tutkimusryhmissä oli 493 äitiä, joista 
219 oli mukana tutkimuksen loppuun as-
ti. Kontrolliryhmissä vastaavat luvut olivat 
427/180. 

Tutkimuksessa kerättiin jokaisella 
raskauskolmanneksella kyselylomakkeilla 
tietoa liikunnasta, ravitsemuksesta, elä-
mänlaadusta (15D-mittari) ja koetusta 
terveydestä. Koealueen neuvoloissa odot-
tavat äidit saivat viisi kertaa tehostettua 

elintapaneuvontaa liikunnasta, ravitsemuksesta ja 
painonnoususta. Lisäksi äideille järjestettiin fysio-
terapeutin ohjaamia kuukausittaisia liikuntatapaa-
misia. 

Kontrollialueiden neuvoloissa jatkettiin tavan-
omaista neuvontaa.

Koeryhmässä äidit saavuttivat merkitsevästi pa-
remmin neljä viidestä ravitsemustavoitteesta (ko-
konaisrasvan, tyydyttymättömien ja tyydyttyneiden 
rasvahappojen, sakkaroosin ja kuidun saanti) kuin 
kontrolliryhmässä (18). 

Elintapaneuvonnan tuloksena koeryhmän äidit 
lisäsivät kuidun ja hyvänlaatuisten rasvojen osuutta 
ja vähensivät sokerin kokonaismäärää ruokavalios-
saan merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmien 
äidit. Koeryhmään kuuluneiden äitien liikunta ei 
vähentynyt raskauden loppuvaiheessa yhtä paljon 
kuin kontrolliryhmän äitien. Ero oli suuntaa antava, 
muttei merkitsevä. Elintapamuutokset olivat saman 
suuntaisia kuin esitutkimuksessa, ja ravitsemus-
muutokset jopa odotettua suurempia.

Elintapamuutosten seurauksena lapsen synty-
mäpaino oli koeryhmässä tilastollisesti merkitsevästi 
pienempi kuin kontrolliryhmässä (3 532 vs. 3 659 
g, p=0.008). Analyyseissä huomioitiin hoitajasta, 
neuvolasta ja muista taustatekijoistä, kuten lapsen 
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sukupuolesta ja sikiöiästä ja äidin koulutuksesta 
johtuva vaihtelu, mutta lasten painoerot säilyivät. 
Lisäksi sikiöikään nähden suurikokoisten lasten 
osuus oli vakiointien jälkeen koeryhmässä merkit-
sevästi pienempi kuin kontrolliryhmässä (12,1 % 
vs. 19,7 %, p= 0.04). 

Diagnoosikriteerit täyttäviä raskausdiabeetikko-
ja oli molemmissa ryhmissä lähes yhtä paljon (15,6 
% koeryhmässä, 12,4 % kontrolliryh-
mässä, p=0.16). Insuliinihoidon aloitus-
ten tai pre-eklampsiaan sairastuneiden 
määrät olivat yhtä suuria molemmissa 
ryhmissä. Viimeisen raskauskolman-
neksen alussa (26.–28. raskausviikolla) 
mitatussa sokerirasituksessa tai insulii-
nipitoisuudessa ryhmien välillä ei ollut 
merkitseviä eroja.

Tutkimuksessa mukana olleiden äi-
tien elintapamuutoksia seurattiin niin 
sanottujen reissuvihkojen avulla, joihin 
kirjattiin liikuntaan ja ravintoon liittyvät henkilökoh-
taiset tavoitteet ja niiden toteutuminen. Niillä naisil-
la, joiden tutkimuksessa asetetut ravinto-, liikunta- 
ja painonnousutavoitteet täyttyivät, oli vähemmän 
raskausdiabetesta (27,3 % vs. 33,0 %, p=0.43), 
mutta ero ei tullut merkitseväksi. Sen sijaan sikiö-
ikään nähden suurikokoisten lasten osuus oli mer-
kitsevästi pienempi niillä äideillä, joiden elintapata-
voitteet toteutuivat (7.3 % vs 19.5 %, p=0.03) (18). 

Vaikka tutkimuksen perusteella jäi avoimeksi, on-
nistuuko raskausdiabeteksen ehkäisy elintapamuu-

tosten avulla, ainakin raskausdiabetekseen liittyvää 
lapsen suurta syntymäpainoa voidaan ehkäistä te-
hostamalla riskiryhmään kuuluvien äitien liikunta- 
ja ravitsemusneuvontaa. 

Tutkimuksen otoskokolaskelmissa arvioitiin tar-
vittavan vähintään 420 naista, jotta voitaisiin havai-
ta ryhmien välinen 40 %:n ero raskausdiabeteksen 
ilmaantuvuudessa. Vaikka otoskoko täyttyikin, eron 
suuruus oli todennäköisesti yliarvio. NELLI-tutki-
muksen otoskokosuunnitelmia tehtäessä yhtään 
asiaa sivuavaa tutkimusta ei ollut julkaistu, joten 
suunnitelma oli paras arvio silloisessa tilanteessa. 
Resurssit eivät myöskään mahdollistaneet yli maa-
kunnan rajojen ulottuvaa tutkittavien rekrytointia. 

Raskausdiabeteksen primaaripreventio on ollut 
ongelmallista myös muissa tutkimuksissa. Austra-
lialaistutkimuksessa saatiin samanlainen havainto 
lapsen painon muutoksesta ilman äidin glukoosita-
sapainon muutoksia (19). 

Seinäjoella tehdyssä pienemmässä 
tutkimuksessa tehostettu elintapaoh-
jaus ei vaikuttanut äidin sokeriaineen-
vaihduntaan, mutta ohjausta saanei-
den paino nousi kuitenkin raskauden 
aikana viitteellisesti vähemmän (20). 
Tutkimuksessa oli mukana 54 alku-
raskaudessa olevaa äitiä, joiden riski 
sairastua raskausdiabetekseen oli suu-
rentunut. 

Raskausdiabeteksen ehkäisyä kos-
kevia monikeskustutkimuksia on maa-

ilmalla vireillä, ja uusia tuloksia on siten luvassa 
(21). 

Vähäinen raskausdiabeteksen ehkäisyä koskeva 
kokeellinen näyttö viittaisi siihen, että liikunnan lisä-
yksen, ravintomuutosten ja äidin painon omaseuran-
nan yhteisvaikutuksista hyötyvät sekä äiti että lapsi. 

NELLI-tutkimuksen äidit seurasivat reissuvi-
hon avulla painonsa kehitystä raskauden aikana 
suhteessa raskautta edeltävään painoindeksiinsä. 
Suosituksiin suhteutettu painonnousun seuranta 
saattoi olla parempi tapa kuin äitiyskorttiin kirjattu 
paino ilman tietoja suositellusta painonnoususta. 
Reissuvihossa on lähtötilanteen painoindeksin mu-
kaan neljä erilaista suositusta painonnousua varten 
(taulukko 1, sivu 18). 

17Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2011

Niillä naisilla, joiden 

tutkimuksessa asetetut 

ravinto-, liikunta- ja 

painonnousutavoitteet 

täyttyivät, oli 

vähemmän 

raskausdiabetesta ja 

suurikokoisia lapsia.

NELLI-hankkeessa tuotettuja reissuvihkoja voi tilata   
UKK-instituutin verkkokaupasta: www.ukkinstituutti.fi.



NELLI-tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli antaa 
tehostettua elintapaneuvontaa normaalissa neuvo-
laympäristössä, jotta ohjaus olisi toteutettavissa 
lähes samoin tuloksin mahdollisimman laajasti 
suomalaisessa terveydenhuollossa. Neuvoloiden 
nykyisellä henkilökunnalla ei ole muiden tehtävien 
ohessa enempää aikaa käytettävissä neuvontaan. 
Tutkimuksessa saatiin elintapaneuvontaa hieman 
lisäämällä aikaan muutoksia, jotka ovat tärkeitä 

äidin ja lapsen hyvinvoinnin, synnytyksen ja mo-
lempien myöhemmän painokehityksen kannalta.

Liikunnasta tiedetään edelleen liian vähän neu-
voloissa. Ravitsemusasiat ovat tutumpia, ja niillä 
on vuosikymmenten historia suomalaisessa äitiys-
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Taulukko 2.  Liikunnan hyödyt ja suositukset raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Liikunta raskauden aikana Liikunta synnytyksen jälkeen 

Hyödyt parantaa fyysistä suorituskykyä ja auttaa selviytymään 
raskausajan fyysisestä rasituksesta
kohentaa mielialaa
voi ehkäistä selkävaivoja, jalkojen turvotusta, suonikoh-
juja, liiallista painonnousua ja sokeritasapainon häiriöitä

lisää fyysistä ja psyykkistä jaksamista
voi auttaa palautumaan takaisin raskautta 
edeltävään painoon
voi ehkäistä synnytyksen jälkeistä masen-
nusta

Huomioitavaa vältä vatsalla makuuta ja 16. raskausviikon jälkeen 
selällään maaten tehtäviä liikuntaharjoitteita
huolehdi riittävästä nesteen saannista

kohtuullinen liikunta ei vaikuta rintamaidon 
määrään tai laatuun eikä imetykseen; imetä 
ennen liikuntaa jos mahdollista
huolehdi riittävästä nesteen saannista

Liikuntasuositus terveysliikuntasuositus: liiku vähintään puoli tuntia 
päivässä niin, että hengästyt vähän

terveysliikuntasuositus: liiku vähintään puoli 
tuntia päivässä niin, että hengästyt vähän

Lisää ohjeita: http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/278-suomi.pdf

Taulukko 1. UKK-instituutin materiaaleja raskausdiabeteksen riskiryhmän elintapaneuvontaan raskauden aikana ja sen jälkeen. 

Materiaali Kenelle? 

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen 
-esite (pdf)

Terveydenhoitajalle ja asiakkaalle (maksullinen värillinen tai ilmaiseksi 
tulostettava mustavalkojulkaisu nettisivulta)

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen 
-esite 14 kielellä (pdf)

Terveydenhoitajalle ja maahanmuuttaja-asiakkaalle 
(ilmaiseksi tulostettavat http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/tyokaluja_
liikuntaneuvontaan/tulosta_muut_kielet)

Ruokavalion ja liikunnan reissuvihko 
raskaana oleville (mukana käyttöohje)

Terveydenhoitajalle ja asiakkaalle (tavoitteet raskauskolmanneksittain)

Odottavien kotivoimisteluohjeita -juliste
Synnyttäneiden kotivoimisteluohjeita -juliste

Terveydenhoitajalle tai fysioterapeutille, kotiohje asiakkaalle (koko A3)

Liikuntapiirakka ja täytettävä liikuntapiirakka 
käyttöohjeineen (pdf)

Terveydenhoitajalle 
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/tyokaluja_liikuntaneuvontaan/
tulosta_suomenkieliset)

Liikkumisresepti Lääkärin ja terveydenhoitajan tai fysioterapeutin yhteinen liikuntaneuvonnan 
työkalu (http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/tyokaluja_liikuntaneuvontaan/
liikkumisresepti)

Lehtiset liikuntaneuvonnan toteuttamisesta 
(kunkin lehtisen mukana käyttöohje)

Ajatus alkuun
Jospa kokeilisit
Liikkuminen tavaksi

Terveydenhoitajalle 
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/tyokaluja_liikuntaneuvontaan/
tulosta_muut_kielet)



huollossa. NELLI-hanke on tuonut liikunnan ja 
liikuntaneuvonnan ravitsemusneuvonnan rinnalle 
raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluville äideil-
le. Liikunnan tiedetään vaikuttavan hyödyllisesti 
sokeriaineenvaihduntaan niin raskauden aika-
na kuin muulloinkin (taulukko 2, sivu 18). (22). 
Kaikki äidit eivät olleet tutkimuksessa kuitenkaan 
halukkaita vastaanottamaan lisätietoa elintapojen 
muuttamisesta tai valmiita toteuttamaan muutok-
sia omassa elämässään. 

Raskaudenaikaiseen liikunta- ja ravitsemus-
neuvontaan on saatavissa runsaasti erilaisia mate-
riaaleja, jotka perustuvat NELLI-projektissa kehi-
tettyihin ja testattuihin menetelmiin (taulukko 1). 
Maahanmuuttajille tarkoitetut raskaudenaikaista 
liikuntaa koskevat ohjeet ovat saatavana UKK-ins-
tituutin nettisivuilta ilmaiseksi 14 kielellä. Vaikka 
elintapaneuvonta on pääasiallisesti terveydenhoita-
jien vastuulla, myös lääkärin on hyvä tietää raskau-
denaikaisen liikunnan vaikutuksista ja ravintosuosi-
tuksista. Käytettävissä olevien esitteiden ja muiden 
työkalujen sekä täydennyskoulutusten avulla lääkä-
rit ja terveydenhoitajat voivat luoda yhä paremmat 
edellytykset äideille oman terveyden edistämiseen 
niin raskauden aikana kuin sen jälkeenkin. 
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Pia Nykänen

Diabeetikot tarvitsevat sairaustyypistä ja asuin-

paikasta riippumatta asiantuntevaa fysiotera-

peuttista ohjausta ja neuvontaa. 

Tutkimusten mukaan fysioterapeuttien 

osaamista hyödynnetään edelleen hyvin vähän 

diabeetikoiden hoidossa sekä perusterveyden-

huollossa että erikoissairaanhoidossa, ja alueel-

liset erot ovat suuria.

Fysioterapia mielletään usein enemmän tuki- ja 
liikuntaelinperäisiin vaivoihin keskittyviksi fysikaa-
lisiksi hoidoiksi, hieronnaksi ja liikunnan ohjauk-
seksi kuin ihmisen terveyteen, liikkumiseen ja 
toimintakykyyn keskittyväksi terapiamuodoksi. Fy-
sioterapiaa ei myöskään pidetä terveysneuvontana, 
jolla tähdätään hyvään terveyteen. 

Johtuuko fysioterapeuttien hyödyntämättömyys 
diabeetikoiden hoidossa siitä, että terveydenhuol-
lon henkilöstö ei täysin tiedä, mitä fysioterapia on 
ja mitä fysioterapeutit tekevät? Eivätkö fysiotera-
peutit osaa markkinoida ydinosaamistaan? Harva 
ymmärtää ammatin monipuolisuuden. Muiden am-
mattiryhmien tulisi tietää, milloin tarvitaan fysiote-
rapeuttien asiantuntemusta.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö, joka on suorittanut fysiotera-
peutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintä-
voimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin työ on 
itsenäistä asiantuntijatyötä asiakkaan parhaaksi, 
ja sitä tehdään yhteistyössä muiden asiantunti-
joiden kanssa. Fysioterapian perustana on fysio-
terapiatiede.  

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosi-
aali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. 
Fysioterapeutti arvioi asiakkaan terveyttä, liikku-
mista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen 
toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä 
ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja 
neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen 
ja fysikaalinen terapia sekä apuvälineet. Asiakkaan 
liikkumis- ja toimintakyvyn tukemiseen ja edistä-
miseen fysioterapeutti tarvitsee tutkittua tietoa ja 
kokemukseen perustuvaa vankkaa osaamista (1). 
Fysioterapian erikoisalat ovat kuviossa 1 sivulla 21. 

Liikunnan merkityksestä tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyssä ja hoidossa on kiistatonta näyttöä. Tyypin 1 
diabeetikoiden liikunnanohjauksen laadusta ja mää-
rästä ei löydy kovin paljon tutkittua tietoa. Tarkkoja 
tutkimuksia liikunnan käyttökelpoisuudesta ja an-
nostelusta diabeteksen hoidossa ja lisäsairauksien 
ehkäisyssä ei ole vielä käytettävissä (2). Tutkimuksia 
fysioterapian vaikutuksesta diabetekseen on vähän.

Diabeteksen Käypä hoito- suosituksessa mai-
nitaan, että säännöllinen liikunta on olennainen 
osa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa ja 
että lääkkeillä ei voi korvata liikuntaa. Diabetek-
sen hoidossa ja ehkäisyssä liikuntaneuvonnalla 
on keskeinen merkitys. Tästä huolimatta diabe-
tespotilaan liikuntaneuvonta on hyvin vähäistä ja 
moniammatilliseen työryhmään kuuluu harvoin 
fysioterapeuttia. Käypä hoito -suosituksessa ei 
mainita fysioterapeuttia moniammatillisen työryh-
män osana, ja maininta fysioterapiasta löytyy vain 
neuropatian ja jalka-asioiden kohdalta. 
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Kuvio 1. Fysioterapian erikoisalat

Diabeetikoiden jalkaongelmien Käypä hoito 
-suosituksessa todetaan, että kaikkien diabeetikko-
ja hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten tulee 
kyetä antamaan potilasohjausta jalkojen hoidossa 
(3). Listasta puuttuu fysioterapeutti. Miksi? Alaraa-
jojen asentovirheiden arviointi ja hoito sekä biome-
kaniikka ovat fysioterapeuttien erikoisosaamista. 

Vuoden 2005 Diabetesbarometrin mukaan lii-
kunnanohjaajat, kuntohoitajat ja fysioterapeutit 
osallistuvat hyvin vähän diabeetikkojen liikunnal-
liseen ohjaukseen. Ohjausta antavat pääasiassa 
lääkärit ja hoitajat. Ohjauksen määrä on ilmeisen 
vähäinen, ja sen laadus-
sa olisi parannettavaa. 
Tutkimustiedon mukaan 
alle kymmenen prosent-
tia terveyskeskuksista ja 
sairaaloista ilmoitti lä-
hettävänsä diabeetikoita 
usein liikunnalliseen oh-
jaukseen fysioterapian 
yksikköön tai liikunnan-
ohjaajalle. Puolet ter-
veyskeskuksista ja sai-
raaloista ilmoitti, ettei 
diabeetikoita lähetetä 
koskaan liikunnalliseen 
ohjaukseen. (5)  

Väisänen-Rouvali 
(2008) kertoo Fysiote-
rapia-lehden artikkelissa 
sairaanhoitopiirille tehdystä kyselytutkimuksesta. 
Sen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin dia-
betespotilaan liikuntaneuvontaa toteutetaan eri-
koissairaanhoidossa ja mitä se sisältää. Kyselyn 
mukaan eniten liikuntaneuvontaa antoivat diabe-
teshoitajat ja lääkärit. Fysioterapeutti työskenteli 
satunnaisesti tai ei lainkaan 49 prosentissa vastan-
neista yksiköistä. Yhtenä kehitystarpeena vastaajat 
pitivät sitä, että fysioterapeutit olisivat mukana 
omalla asiantuntemuksellaan sekä hoidon suun-
nittelussa että diabetestyöryhmissä. (6)

DEHKO-raportissa (2009) kuvataan aikuisten 
diabeteksen hoidon laatua ja vaikuttavuutta (7). 
Raporttiin on koottu useiden eri laatumittausten 
tuloksia. 

Tutkimuksissa kysyttiin, miten usein diabeeti-
kot lähetetään fysioterapeutin, kuntohoitajan tai 
liikunnanohjaajan vastaanotolle liikunnallista ohja-
usta varten. Yksikään erikoissairaanhoidon yksikkö 
ei ilmoittanut tämän tapahtuvan usein. Kolmessa 
neljästä erikoissairaanhoidon yksiköstä ei lähetetty 
diabeetikoita lainkaan liikunnanohjaukseen. Yksi-
köistä 26 prosenttia kertoi, että lähetteitä kirjoi-
tettiin, mutta harvoin. Keskimäärin ohjaukseen oli 
lähetetty kaksi prosenttia diabeetikoista. (7) 

Terveyskeskuksista kahdeksan prosenttia ilmoit-
ti lähettävänsä diabeetikoita usein liikunnanohja-

ukseen. Terveyskeskuksista 
57 prosenttia kertoi, että 
lähetteitä tehtiin, mutta 
harvoin. Kolmannekses-
sa terveyskeskuksista ei 
diabeetikkoja lähetetty 
liikunnanohjaukseen lain-
kaan. Diabeetikon liikun-
nanohjaukseen käytetään 
sekä erikoissairaanhoi-
dossa että terveyskeskuk-
sissa hyvin vähän alan 
erityisosaajien ammatti-
taitoa. Tähän tulisi vas-
taisuudessa kiinnittää 
erityistä huomiota. (7) 

Uusimman Diabetes-
barometrin (2010) mukaan 
terveydenhuollon liikun-

nanohjauksen ammattilaiset osallistuvat edelleen 
vain vähän diabetesta sairastavien ohjaukseen. Kai-
ken kaikkiaan diabeetikoiden liikunnanohjaus on 
terveydenhuollossa varsin vähäistä, vaikka liikunta 
on tärkeä osa hyvää diabeteksen hoitoa. (8) 

Dehkon laatumittauksissa selvitettiin, kuinka 
usein diabetesta sairastavat aikuiset lähetetään 
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fysioterapeutin, kuntohoitajan tai liikunnanohjaa-
jan vastaanotolle liikunnallista ohjausta varten. 
Vuonna 2006 kahdeksan prosenttia terveyskes-
kuksista ilmoitti tämän tapahtuvan usein. Luku 
oli sama kaksi vuotta aikaisemmin. Vastaajista 57 
prosenttia kertoi, että potilaita lähetettiin, mutta 
harvoin. Edellisessä mittauksessa vastaava luku oli 
49 prosenttia. Kolmanneksessa terveyskeskuksista 
ei diabetesta sairastavaa lähetetty liikunnanohja-
ukseen lainkaan. (8)

Edellä olevista tutkimuksista ja suosituksista 
käy ilmi, että edelleen vain harva diabeetikko saa 
lähetteen fysioterapeutin vastaanotolle neuvontaan 
tai ohjaukseen perusterveydenhuollossa ja erikois-
sairaanhoidossa. Fysioterapeutit puuttuvat myös 
moniammatillisista työryhmistä. 

Koska resurssiongelmat ovat arkipäivää tervey-
denhuollossa, fysioterapeuttien käyttäminen ter-
veysliikunnan ohjauksessa säästäisi sekä hoita-
jien että lääkärien työaikaa muuhun tarpeelliseen. 
Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten 
mukaan eniten liikuntaneuvontaa antoivat diabe-
teshoitajat ja lääkärit, eivät liikunnan ammattilai-
set, fysioterapeutit. 

Diabeetikoilla on tutkitusti ongelmia muun mu-
assa liikekontrollissa, joten pelkkä neuvonta voi jopa 
tehdä hallaa. Italialaiset tutkimustulokset viittaavat 
siihen, että pelkkää suosittelua ja neuvontaa tehok-
kaampaa olisi laittaa potilaat suoraan ammattilais-
ten ohjaamaan kunto- ja lihaskuntoharjoitteluun (9).

Diabetes Education Study Groupin (DESG) laatimi-
en hoidonohjauksen laatukriteereiden yksi tavoite 
on, että kaikilla hoidonohjaukseen osallistuvilla on 
koulutusta diabeteksesta ja ohjausmenetelmistä 
sekä mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Deh-
kon toisessa väliarvioinnissa toivotaan, että tule-
vaisuudessa keskityttäisiin erityisesti ravitsemuk-
selliseen ja liikunnalliseen näkökulmaan. Samalla  
ehdotetaan selkeää ohjeistusta eri alojen diabe-
tesosaamisen lisäkoulutukseen (10). Jotta fysiote-
rapeutit voisivat olla osa diabetespotilaan hoidon 
moniammatillista työryhmää, lisäkoulutusta tulisi 

tarjota myös fysioterapeuteille. Nykyisin tarjonta on 
hyvin vähäistä, lähes olematonta. 

Ammattikorkeakoulujen diabeteksen erikoistu-
misopinnot on suunnattu ensisijaisesti terveyden-
hoitajille, sairaanhoitajille ja kätilöille. Diabeteslii-
ton diabeetikon hoidon peruskurssi on puolestaan 
suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, 
perus- ja lähihoitajille. Diabetesliitto on tarjonnut 
fysioterapeuteille koulutuspäiviä, mutta kiinnostus 
on ollut vähäistä.  

Koulutus ei kiinnosta, jos lähtökohta on voimak-
kaasti lääkinnällinen ja hoidollinen. Pitäisi keskit-
tyä kuntoutukseen ja fyysiseen toimintakykyyn. 
Tämä kertoo siitä, ettei fysioterapiaa ymmärretä 
diabeteksen hoidoksi.  

Mielestäni fysioterapeutin peruskoulutus ei 
anna valmiuksia diabetespotilaan ohjaukseen. 
Diabeetikoita ohjatessaan fysioterapeuttien on tie-
dettävä perusasiat diabeteksesta: mitä diabetes 
tarkoittaa, mistä sairaus johtuu, miten sitä hoide-
taan ja miten eri insuliinit vaikuttavat.

Insuliinihoitoisen diabeetikon liikuntaa ohjates-
saan ohjaajan tulisi ymmärtää, miten liikunta vai-
kuttaa verensokeritasoon sekä ravinnon ja insuliinin 
tarpeeseen. On ymmärrettävä, miten diabetekseen 
liittyvät elinmuutokset voivat vaikuttaa liikkumi-
seen. On tunnistettava sokeriaineenvaihdunnan 
häiriöiden vaikutukset sekä toimintakykyyn että 
tuki- ja liikuntaelimistöön. Diabetekseen liittyvien 
komplikaatioiden mahdollisuus on huomioitava. 

Hoitoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
diabeetikon kokonaistilanne: verenkiertoelinten 
sairaudet, ääreishermojen toiminnan häiriöihin 
liittyvät jalkojen tuntopuutokset, silmänpohjamuu-
tokset, jalkojen kunto ja tules-ongelmat. Insuliinia 
tai insuliinineritystä lisääviä lääkkeitä käyttävien 
ohjauksessa tulee ottaa huomioon liian matalan 
verensokerin mahdollisuus liikunnan aikana tai sen 
jälkeen. Ohjauksessa on huomioitava diabeteksen 
ja sen hoidon tilanne sekä sairastumisaika. 

Jotta fysioterapeutin osaamista hyödynnettäisiin 
enemmän diabeetikoiden hoidossa, tarvitaan diabe-
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teksesta ja ”diabetesfysioterapian” kehittämisestä 
kiinnostuneita fysioterapeutteja. Tarvitaan myös tut-
kimustietoa fysioterapian vaikutuksista ja hyödyistä 
diabeteksen hoidossa. Diabetes on erittäin yksilölli-
nen ja monimuotoinen sairaus. Se tekee hoidosta ja 
ohjauksesta mielenkiintoisen ja haasteellisen. 

Fysioterapeuttien peruskoulutukseen tarvitaan li-
sää diabetestietoa. Lisäksi tarvitaan diabetesaiheista 
täydennyskoulutusta. Fysioterapeuttiliiton tulisi huo-
mioida diabeteksen lisääntyminen fysioterapeuttien 
perus- ja täydennyskoulutuksissa. Fysioterapeuttien 
tulisi myös tuoda enemmän esille omaa ammattitaito-
aan diabeetikoiden hyvän hoidon tukemisessa. Tähän 
tarvitaan sekä Fysioterapialiiton että Diabetesliiton 
kiinnostusta ja panostusta. 

Hoitosuosituksissa tulisi huomioida fysioterapia 
ja fysioterapeutit. Fysioterapia tulisi kirjata osaksi 
diabeetikon kokonaishoitoa. Samoin tulisi kirjata 
fysioterapeutin tehtävät diabeetikon hoidossa. Myös 
tässä tarvitaan molempien liittojen aktiivisuutta.

Diabeteksen lisääntyessä fysioterapeutteja tarvi-
taan diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä sekä mo-
niammatillisissa työryhmissä diabeetikoiden hyvän 
hoidon tukemisessa. Fysioterapeutin tulisi olla 
mukana omalla asiantuntemuksellaan sekä hoidon 
suunnittelussa että diabetestyöryhmissä. Fysiotera-
peutin tulisi olla vakiintunut osa diabetespotilaan 
hoidon moniammatillista tiimiä, ja hoidonohjauk-
sen työjakoa tulisi selventää. 

Potilaan hoidonohjauksen laatu paranisi, jos 
liikuntaneuvontaa antaisi liikunta-alan ammatti-
lainen. Yleinen liikuntaohjeiden antaminen ei ole 
liikuntaneuvontaa. Neuvonnan tulee olla yksilöl-
listä ja pitkäjänteistä. Diabeetikoille tulisi tehdä 
henkilökohtainen liikuntasuunnitelma diabeetikon 
tarpeet, tavoitteet ja voimavarat huomioiden. 

Iäkkäiden ja moniongelmaisten diabeetikoiden 
määrä kasvaa. Heidän hoidossaan sekä diabetek-
sesta johtuvien tuki- ja liikuntaelinperäisten on-
gelmien ehkäisyssä ja hoidossa tarvitaan fysiote-
rapeuttien ammattitaitoa. Fysioterapialla voidaan 
ehkäistä elimistön sokeroitumisesta aiheutuvia 

haittoja, kuten nivelten jäykistymistä. 
Diabeetikoilla on usein liikapainon ja sidekudok-

sen sokeroitumisen seurauksena monia tuki- ja lii-
kuntaelinperäisiä ongelmia, jotka saattavat rajoittaa 
potilaan liikkumista. Fysioterapeutti tutkii ja ohjaa 
potilasta näissä ongelmissa ja etsii sopivia liikunta-
muotoja rajoitukset huomioiden. 

Jalkojenhoidon ohjauksessa voidaan käyttää 
myös fysioterapeuttia. Alaraajojen tutkiminen, 
asentovirheiden arviointi ja hoito sekä jalkineiden 
valinnan ohjaus ovat fysioterapiaa. Esimerkiksi 
mekaaninen rasitus on keskeinen jalkahaavan syn-
tymekanismi, ja mekaanisen rasituksen vaikutus 
pitää tarkistaa harjoitteiden jälkeen.

Fysioterapeuteilla on valmiudet terveysliikunnan 
ohjaukseen diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa. 
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neu-
vonta ovat osa fysioterapiaa. Fysioterapeutin osaa-
mista hyödynnetään jo esimerkiksi Tulppa- ja PPP-
painonhallintaryhmissä. Voisiko diabeetikoille olla 
fysioterapiaryhmiä, joissa keskitytään diabeteksen 
erityiskysymyksiin?

Diabeetikoiden kuntoutuksessa tarvitaan fysiote-
rapeuttien panosta hyvän hoitotasapainon saavutta-
miseksi ja komplikaatioiden ehkäisemiseksi. Fysio-
terapeutit ovat merkittävä voimavara diabeetikoiden 
hoidossa, kunhan se vain osataan hyödyntää.
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Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistys 30 vuotta

Diabetesklubi-nimisenä 1981 aloittanut yhdistys 

on tarjonnut kolmenkymmenen vuoden ajan 

näköalapaikan suomalaiseen diabetestutkimuk-

seen. Siitä on tullut myös merkittävä kouluttaja  

vuosittain järjestettävän Valtakunnallisen 

 diabetespäivän ansiosta.

Yhdistys on voimissaan, ja sen tilaisuudet 

 keräävät hyvin väkeä. Uusia tekijöitä tuoreine  

 ideoineen toivotaan kuitenkin mukaan 

 jakamaan vetovastuuta.

Aloitteen diabetestutkijoiden yhdistyksen perus-
tamiseksi teki Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalassa työskennellyt lääkäri-tutkija Leif Groop 
1980-luvun alussa. Hän on muiden yhdistyksen 
perustamiseen osallistuneiden tapaan luonut mer-
kittävän uran diabetestutkimuksessa ja toimii ny-

kyisin professorina Lundin yliopistossa Ruotsissa. 
Groop sai tukea toiselta diabetesalan suomalaiselta 
vaikuttajalta, Veikko Koivistolta. Esikuvana hank-
keelle oli Oulussa perustettu kollageenitutkimuk-
sesta kiinnostuneiden klubi. 

Ajatuksena oli kerätä diabeteksesta kiinnostu-
neita keskustelemaan mahdollisimman vapaamuo-
toisesti ja kutsua ulkomaisia asiantuntijoita puhu-
maan eri aiheista. Tero Kangas, nykyisin professori 
h.c., oli Diabetesliiton varapuheenjohtaja, ja hän 
järjesti tarvittavat kokoontumistilat Diabeteskes-
kuksesta Tampereelta.

Perustavaan kokoukseen osallistuivat Groopin, 
Koiviston ja Kankaan lisäksi Antti Aro, Kari Harno, 
Antti Koivisto, Marja-Liisa Käär, Sirkku Mantere 
(Tulokas), Jaakko Nevalainen, Pentti Seppälä ja 
Marja-Riitta Taskinen.

Yhdistys on tukenut alusta asti nuoria tutkijoita.
Heille on tarjolla matka-apurahoja ja Nuoren tut-
kijan palkinto, joka jaetaan vuosittain Valtakunnal-
lisen diabetespäivän yhteydessä. Tutkimuksen tie-
teellisen tason lisäksi palkintoperusteissa otetaan 
huomioon muun muassa ehdokkaan tulevaisuuden-
suunnitelmat. Tarkoituksena on tukea ensisijaises-
ti niitä lahjakkaita tutkijoita, jotka aikovat jäädä 
diabetesalalle. 

Nykyisen puheenjohtajan, professori Hannele 
Yki-Järvisen aloitteesta järjestettiin vuonna 2002 
ensimmäinen Valtakunnallinen diabetespäivä Dipo-
lissa Espoossa. Koulutustilaisuus keräsi väkeä niin 
paljon kuin tilat sallivat, 750 osallistujaa, ja kiinnos-
tus on säilynyt samankaltaisena vuodesta toiseen. 
Koulutus on suunnattu kliinikoille ja muille diabee-
tikoita hoitaville ammattiryhmille. Nykyisin Valta-

Diabetesklubi perustettiin vuonna 1981. Toiminta-
ajatukseksi hyväksyttiin Suomen diabetestutkimuk-
sen edistäminen ja koordinoiminen.
Diabetesklubin jäsenyys oli alusta lähtien avoin 
niin tutkijoille kuin kliinikoillekin. 
Yhdistys rekisteröitiin nimellä Diabetestutkijat ry 
vuonna 1990.
Valtakunnallinen diabetespäivä -koulutustilai-
suudet koko diabetesalalle aloitettiin Dipolissa 
vuonna 2002.
Yhdistyksen nimi muutettiin Diabetestutkijat ja 
diabetologit ry:ksi vuonna 2001. 
Jäseniä noin 200. 
Yhdistys järjestää jäsenilleen ja muille dia-
betes  tutkimuksesta kiinnostuneille tieteellisen 
kokouk sen kahdesti vuodessa (Diabetesklubin 
kokoukset). 
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kunnallinen diabetespäivä järjestetään yhteistyössä 
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa.

Diabetesalan jatkokoulutukselle on tarvetta, 
minkä osoittaa yksityisten koulutuksen tarjoajien 
tulo markkinoille. Yki-Järvinen pitää tärkeänä, että 
koulutustilaisuuksien järjestäminen säilyy lääkä-
rien ja tutkijoiden omissa käsissä. Kun koulutus-
tilaisuuksista tulee yritystoimintaa, tuotto menee 
liikevoiton kasvattamiseen, eikä hyödytä diabetes-
tutkimusta. 

- Myös nettiaikana tarvitaan tilaisuuksia, joissa 
tutkijat voivat tavata toisiaan, Yki-Järvinen sanoo.  
Yhdistyksen kesä- ja talvitapaamiset ovat olleet täl-
laisia tilaisuuksia.

- Kokoukset palvelevat yhteistyöverkostojen luo-
misessa, ja niissä saa tietää, mitä diabetesalalla 
on meneillään. Luovassa ilmapiirissä syntyy uusia 
tutkimusideoita. Näistä syistä yhdistys aikanaan 
perustettiin, ja ne ovat edelleen tieteellisen työn 
edellytyksiä. 

Yki-Järvinen on huolissaan nuorten lääkäreiden 
mahdollisuuksista tehdä tutkimusta työn ohessa 

työelämän entisestään kiristyneiden vaatimusten 
vuoksi. Luovuuden edellytys on, että elämään jää 
väljyyttä. Työ- ja muun elämän kiristynyt tahti näkyy 
myös yhdistystoiminnassa: nuorta polvea on vaikea 
saada mukaan toimintaan.

Harva haluaa nykypäivänä tehdä vapaaehtois-
työtä ilman korvauksia. Tämä näkyy kaikessa yh-
distystoiminnassa, ja myös Diabetestutkijoiden ja 
diabetologien yhdistyksen hallitukseen tarvittaisiin 
aktiivisia nuoria jäseniä. Yki-Järvisen sanoin: elo-
pellolle tarvitaan työläisiä. Vastineeksi saa mai nion 
näköalapaikan diabetesalalle ja mahdollisuuden 
verkostoitua.

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, Valtakun-
nallisesta diabetespäivästä ja nuorille tutkijoille 
tarkoitetuista apurahoista ja palkinnosta saa inter-
netistä Diabetesliiton sivustolta, www.diabetes.fi/
diabetesliitto/jasenyhdistykset/diabetestutkijat_ja_
diabetologit. 

Diabetesklubin perustamista koskevat tiedot: 
Professori h.c. Tero Kangas

 

 

Monet Diabetesklubin 
jäsenistä ovat luoneet 
merkittävän uran lääkä-
reinä ja tutkijoina.
Kuva on Diabetesklubin 
kokouksesta vuodelta 
1982.   
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NÄKÖKULMA

Marjatta Vesanka ja Salme Viljakainen

”En syö mitään ja silti paino vaan nousee”  – totta vai tarua?

Joroisten terveysasemalla on otettu uusi, aktiivi-

nen ote elintapasairauksien ehkäisyyn. Tulokset 

ovat olleet myönteisiä ja kannustaneet jatka-

maan valitulla tiellä.  

     Artikkelin kirjoittajat korostavat, että totuttu-

jen toimintatapojen ja työkulttuurin muuttami-

nen ei yksin riitä. Tarvitaan resursseja yksilö- ja 

ryhmäohjaukseen  ja kuntapäättäjiltä halua 

edistää kuntalaisten terveyttä.  

Perusterveydenhuollossa ammattilaisten työ näyt-
tää painottuvan sairauksien hoitoon, ei kansansai-
rauksien ennaltaehkäisyyn. Terveydenhuoltojärjes-
telmämme ei ole kehittynyt tarpeeksi nopeasti, eikä 
edistä terveyttä riittävästi. Terveyttä edistävän tai 
sairauksia ennaltaehkäisevän työtavan omaksumi-
nen perusterveydenhuollossa näyttäisi edellyttävän 
työkulttuurin muutosta. 

Tietoa sairauksista, niiden hoidosta ja terveyden 
edistämisestä Käypä hoito -suosituksineen ja hoito-
ohjeineen on paljon. Suositusten suuri määrä, työn 
kuormittavuuden ja vaativuuden lisääntyminen se-
kä henkilöstöresurssien vaihtelevuus terveyskes-
kuksissa aiheuttavat sen, ettei terveydenedistämis-
työhön jää juurikaan aikaa. 

Perusterveydenhuollossa ammattilaisten on-
gelmana lienee, kuinka löytää vaivattomasti hyvä, 
käyttökelpoinen ja luotettava tieto vastaanotolla 
tai puhelintunnilla potilaan ohjaukseen. Terveyttä 
tukevien interventioiden kirjo on laaja, ja monet 
ammattiryhmät jalkauttavat niitä käytäntöön erilai-
sin keinoin. 

Kuntalaisten terveyttä edistävät ja tukevat lin-
jaukset ovat hyvinvointipolitiikkaa, josta vastaavat 
kuntien päättäjät. Terveyskeskusten johtavien vi-
ranhaltijoiden tehtävänä on mahdollistaa hyvin-

vointipoliittisten linjausten eteneminen käytännön 
toimintakulttuuriksi. Kyse on osaksi myös henki-
löstön asenteiden ja toimintatapojen muokkauk-
sesta. Terveyttä edistävien suositusten suuri määrä 
ei suoraan lisää kenenkään kuntalaisen terveyttä, 
vaan tarvitaan muunkinlaista tehokasta yksilö- tai 
ryhmätason vaikuttamista. (1)

Tyypin 2 diabeetikon vuosittaiset hoitokustannuk-
set nousevat lähes 10 000 euroon, jos tautiin liittyy 
komplikaatioita. Sairauden hoito on vaikuttavaa ja 
tehokasta, mutta niin on ennaltaehkäisykin. Satun-
naistetuissa kliinisissä kokeissa on osoitettu elin-
tapamuutoksen teho esimerkiksi tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyssä. Dehkon 2D-hanke sekä monet 
paikalliset hankkeet osoittavat, että terveydenhuol-
lossa on halu toimia. Silti diabeteksen ja muiden 
keskeisten elämäntapasairauksien ehkäisyä ei ole 
kyetty järjestämään terveydenhuollossa systemaat-
tisesti. (2)

Kukaan ei tunnu tietävän, miten elämäntapa-
sairauksia käytännössä ehkäistään, keihin toiminta 
kohdistetaan ja mihin menetelmiin se perustuu tai 
sen pitäisi perustua. Syyllisiä on turha hakea terve-
ydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat sitoutunei-
ta työhönsä ja tekevät työtä asiakkaan parhaaksi.

Useimmissa terveyskeskuksissa on omat kaavionsa 
ainakin keskeisten kansansairauksien hoidosta. En-
naltaehkäisyn prosessien määrittely on sen sijaan 
puutteellista, tai sitä ei ole tehty laisinkaan. 
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Kenen ja missä vaiheessa tulisi tunnistaa po-
tilaat, joiden riski sairastua tiettyihin sairauksiin 
on suurentunut? On tärkeää miettiä hoitoproses-
sin näkökulmasta, tunnistetaanko tehostetumpaa 
ohjausta tarvitsevat suuren riskin potilaat ajoissa. 
Moni potilas hyötyisi kokonaisriskin kartoituksesta 
jo ensimmäisellä vastaanottokäynnillä. 

Jos potilas viestii halukkuudestaan muuttaa 
elintapojaan, tähän tulisi vastata viiveettä. Myön-
teisellä suhtautumisella ja yksilöllisellä neuvon-
nalla tarjotaan hyvät lähtökohdat potilaan voima-
varojen vahvistumiseen (3). Otsikon väitteen ”en 
syö mitään, mutta lihon silti” kuulee vastaanotolla 
usein. Väite tarjoaa hyvän lähtökohdan ruokatottu-
musten kartoittamiselle. 

Vastuu elintapamuutoksista on aina potilaalla 
itsellään. Ammattilaisten tärkeä tehtävä on aktivoi-
da muutokseen ja tukea muutoksen aikana.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) painottaa yksi-
löiden ja väestön terveyden edistämistä sekä ter-
veyserojen kaventamista (4). Olemme ohjanneet 
Joroisten terveysasemalla useita MBO-ryhmiä. 
Ryhmien tuloksellisuutta on arvioitu 
osallistujien antaman palautteen perus-
teella ja kliinisillä mittauksilla. Tulokset 
kertovat ryhmäohjauksen vaikuttavuu-
desta. Useat ryhmäläiset ovat alkaneet 
pudottaa painoaan, joidenkin ryhmäläis-
ten vyötärönympärysmitta on pienenty-
nyt, ja ravitsemusneuvonnalla moni on 
muuttanut ruokavaliotaan terveellisem-
pään suuntaan. Ryhmäläiset ovat alkaneet liikkua 
aktiivisemmin tai löytäneet itselleen ensi kertaa 
sopivan liikuntamuodon.

Mielestämme elintapaohjaus on tuloksellista, 
ja terveyskeskusten toimintakulttuuria tulisikin 
viedä yhä systemaattisemmin kohti ennaltaehkäi-
sevää työtä. Elintapamuutoksen aikaansaaminen 
on keskeisintä sairauden ehkäisyssä. Ryhmämuo-
toinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen elinta-
paohjaus on vaikuttavaa, ja sillä tuetaan asiakkaan 
elintapamuutosta tai muutosvalmiutta. 

Yksilön elintapamuutos ei ole temppu, joka 

tehdään ammattilaisen valvonnassa tai ohjauk-
sessa hänen ohjeittensa mukaisesti. Ryhmäohjaus 
herättelee ohjattavat tarkastelemaan omaa ter-
veyskäyttäytymistään ja vertaamaan sitä ryhmässä 
saamaansa tietoon eri aihealueilta (muun muassa 
ravinto, liikunta, päihteet, stressi). Elintapamuu-
toksen onnistuminen vaatii kunkin ohjattavan 
oman oivalluksen muutoksen tarpeesta. Ryhmäläi-
sen on oivallettava, että hänen vointinsa on seura-
usta hänen omista valinnoistaan.

Henkilökohtainen elintapamuutos tarkoittaa 
terveyttä tukevia valintoja, esimerkiksi laihdutta-
mista, liikunnan lisäämistä, ateriarytmin muutta-
mista tai tupakoinnin lopettamista. Elintapamuu-
toksen käynnistyminen ja toteutuminen on aina 
yhteydessä kunkin ohjattavan ajankohtaiseen elä-
mäntilanteeseen.

Kuuden ammattikorkeakoulun yhteistyössä to-
teuttama Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen 
erityisosaamisen koulutus Diakonia-ammattikor-
keakoulun Pieksämäen yksikössä (DiakItä) innos-
ti meidät suunnittelemaan elintapaohjausmallin 

ja ohjauksen sisällön uusiksi Joroisten 
terveysasemalla. Kahden vuoden aikana 
MBO-ryhmäläisiltä saadut palautteet ja 
ammatillinen vertaisarviointi kannustivat 
meitä edelleen kehittämään elintapasai-
rauksien ennaltaehkäisevää toimintaa. 

Uusi toimintamalli ohjaa terveysase-
man ammattilaisia ennaltaehkäisevään 
työtapaan ja -kulttuuriin suuren riskin 

potilaiden ja tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. 
Olemme kiinnostuneita kehittämään elintapasai-
rauksien ennaltaehkäisevää toimintaa yksilö- ja 
ryhmäohjauksena. Terveysasemalla aloitti maa-
liskuussa uusi ryhmä uuden suunnitelman kera. 
Kokeilu kohdistettiin enemmän tiettyihin riskiryh-
miin. Mielestämme elintapaohjaus tulisi aloittaa 
aina vain aikaisemmin ja se tulisi pitää kaikessa 
perusterveydenhuollon työssä punaisena lankana.  

Elintapaohjaus on vaativaa, mutta myös pal-
kitsevaa työtä, koska sen tuella ohjattavat pystyvät 
muuttamaan terveyskäyttäytymistään riskejä vä-

Terveyden 

edistäminen yksilö- 

tai väestötasolla 

on tärkeä panostus 

kuntalaisten 

hyvinvointiin.
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hentävään suuntaan. Terveyden edistäminen yksi-
lö- tai väestötasolla on tärkeä panostus kuntalaisten 
hyvinvointiin. Elintapasairauksien ennaltaehkäisy 
tuottaa tuloksia, jos toiminta turvataan riittävillä 
resursseilla perusterveydenhuollossa.
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THL palkitsi Sydänliiton Tulppa-ohjelman

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL palkitsi Sydänliiton Tulppa-avokuntoutusohjelman Terve-

SOS-tapahtuman yhteydessä. Terve-SOS-palkinnot jaettiin tänä vuonna innovatiivisille, verkkoa 

hyödyntäville terveyspalveluille. 

Sydänliiton Tulppa-avokuntoutusohjelman tavoitteena on saada valtimotauteja sairastavien kuntou-
tus toimivaksi osaksi hoitoketjua ja lisätä kuntoutuksen määrää. Avokuntoutusryhmät kokoontuvat 
viikoittain sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ja fysioterapeutin ohjauksessa. Lisäksi ryhmille jär-
jestetään seurantakäynnit puolen vuoden ja vuoden kuluttua. Ryhmissä on keskimäärin kymmenen 
kuntoutujaa. 

Avokuntoutus sisältää tietoa valtimotaudin vaaratekijöistä, itse- ja lääkehoidosta, ravinnosta, 
liikunnasta, mielialatekijöistä, kivun hoidosta, oireiden tarkkailusta ja hätätilanteista. Ohjelmassa 
hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä ja ryhmien itseohjautuvuutta. 

Ohjelmaa toteutetaan seitsemän sairaanhoitopiirin alueella. Verkkosovelluksia käytetään hyväksi 
ryhmien ohjaajien koulutuksessa. 

Palkintoraati kiitti Tulppa-hanketta hyväksi esimerkiksi järjestön organisoimasta palvelusta, joka 
sulautuu hyvin osaksi kunnallista terveydenhuoltoa. Tulppa-ohjelman lisäksi Terve-SOS-palkinnon 
saivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Mielenterveystalo-verkkopalvelu ja Helsingin kau-
pungin asunnottomien terveyspalvelu.

TERVE-SOS-palkinto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tunnustus poikkeuksellisen onnis-
tuneelle, esimerkilliselle tai valtakunnallisesti merkittävälle ja innovatiiviselle sosiaali- ja terveyden-
huollon tutkimus- ja kehittämis- tai kokeiluhankkeelle. 



Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto p. 03 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 
11 euroa
●  kattava ja käytännönläheinen
opaskirja lasten diabeteksesta
●  alle 15-vuotiaana diabetekseen
sairastuneiden lasten vanhemmille,
myös lapset itse voivat tutustua
oppaaseen
●  tarkoitettu sekä sairastumis-
vaiheen perusoppaaksi että tueksi
jo kauemmin sairastaneiden lasten
perheilleh ll
●  koko A5, 100 sivua,
lämminhenkinen piirroskuvitus

3010 Lapsen diabetes 
– Perheen kansio
30 euroa
●  diabetekseen sairastuneen lapsen 
perheen alkuohjaukseen 
●  tarkoituksena on, että kansion 
asioita ja tehtäviä käydään läpi 
yhdessä hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään hoitopaikan 
omilla ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota voivat tilata 
sekä hoitoyksiköt että perheet
●  sisältää ensitietoa diabeteksesta 
sekä osiot ruokailusta, insuliini-
hoidosta, omaseurannasta, sairaus-
päivien hoidosta, liian matalan 
verensokerin hoidosta sekä jalkojen, 
suun ja hampaiden hoidosta; 
lisäksi omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapuohjeineen 
●  kansio A4-aineistolle, 90 sivua

2027  Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
8,50 euroa
●  6–10-vuotiaille lapsille
●  kirja kertoo havainnollisesti ja
hauskasti, mistä diabetes johtuu
ja mitkä asiat ovat tärkeitä sen
hoidossa; kuvat voi värittää itse
●  koko A4, 20 sivua

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille
4 ,50 euroa
●  perusasiat diabeteksesta ja sen 
hoidosta, kodin ja koulun yhteistyö 
●  koko A5, 20 sivua

3037  Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
4,50 euroa
●  perusasiat diabeteksesta ja sen
hoidosta, päivähoidon osapuolten
yhteistyö
●  koko A5, 20 sivua

3011  Ruokapelikortit
12 euroa
●  Hiilari-Hessu-pelikortit innostavat
keskustelemaan ruokailuun liittyvistä
asioista ja johdattavat hauskasti
hiilihydraattien arvioimiseen;
peli sopii 7–13-vuotiaille, mutta
myös 5–7-vuotiaat voivat pelata
aikuisen kanssa
●  pakkauksessa 53 korttia;
koko 56 mm x 87 mm; korttien
mukana saa peliohjeet sekä
lisätietoa kuvissa olevien ruokien
hiilihydraattimääristä

3028  Mulla on diabetes 
-tiedote (lapset) 
7,50 euroa / 30 kappaleen nippu
● tiedote diabeteksen hoidon 
perusasioista diabeetikkolapsen i i di b ikk l
lähipiirille koulussa ja harrastuksissa
●  koko A5, kaksipuoleinen
●  Tampereen diabetesyhdistyksen 
DiaPeli-projektin tuotantoa

3026  Mulla on diabetes 
-tiedote (nuoret)
7,50 euroa / 30 kappaleen nippu
●  tiedote diabeteksen hoidon
perusasioista ja liian matalan
verensokerin ensiavusta, tarkoitettu
diabeetikkonuoren lähipiirille
koulussa ja harrastuksissa
●  koko A5, kaksipuoleinen
●  Tampereen diabetesyhdistyksen
DiaPeli-projektin tuotantoa

Toimintamalli diabetesta  
sairastavan lapsen koulupäivän 
aikaiseen hoitoon +  
suuunnitelma lomake 
Vain verkossa.
www.stm.fi/julkaisut/selvityksia-sarja

Diabetesliitto tarjoaa

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot

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

Useimmat aineistot  
saatavana myös ruotsiksi.
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Lapsi joutuu kohtaamaan kipua ja monia muita 

pelottavia asioita diabetekseen sairastuessaan. 

Artikkelin kirjoittaja selvitti väitöskirjatyössään 

haastatteluin, mitä 4–6-vuotiaat lapset pelkäävät 

sairaalassa ja miten he hallitsevat pelkojaan.

Lapsen sairastuminen diabetekseen aiheuttaa 
muutoksia lapsen, vanhempien ja koko perheen 
elämään ja voi aiheuttaa lapselle paljon pelkoja. 
Lapsella on kuitenkin lukuisia keinoja selviytyä 
pelostaan. Selviytymiseen vaikuttaa oleellisesti se, 
miten vanhemmat ja hoitohenkilökunta kykenevät 
ohjaamaan ja tukemaan lasta. (1)

Sairastuneen lapsen pelkojen ennaltaehkäise-
misen ja lievittämisen lähtökohtana on häntä 
hoitavien ammattihenkilöiden tietoisuus lapsen 
mahdollisista sairauteen ja hoitoon liittyvistä pe-
loista. Tutkimusten mukaan sairaus itsessään, sen 
vaatimat hoitotoimet sekä sairauden aiheuttamat 
rajoitukset lapsen päivittäiseen elämään voivat ai-
heuttaa pelkoja sekä lapselle että hänen vanhem-
milleen (2,3). 

Leikki-ikäisen, 4–6-vuotiaan lapsen oleelliset 
sairaalaan liittyvät pelot ovat kuitenkin yhteydessä 
hoitotyön toimintoihin, kuten pistämiseen, tutki-
muksiin, näytteenottoon ja lääkitykseen. Diabetek-
seen sairastunut lapsi joutuu kohtaamaan kaikki 
nämä pelottavat asiat jo siinä vaiheessa, kun hä-
nen oireittensa syytä etsitään, ja välittömästi diag-
noosin löytymisen jälkeen. Hoitotyön toimintojen 
pelko on yhteydessä myös kivun pelkoon: noin 70 
prosenttia sairaalahoidossa olleista 4–6-vuotiaista 
lapsista kertoi pelkäävänsä sairaalassa kipua. Lap-
si saattaa pelätä kipua myös niissä tilanteissa tai 
toimenpiteissä, joihin aikuisen arvioimana ei liity 
kipua. 

Diabetekseen sairastuneen 
lapsen sairaalaan liittyvät pelot 
ja pelosta selviytyminen

Marja Salmela

Diabetekseen sairastuminen on lapselle aina 
odottamaton tapahtuma, johon lapsi tai hänen van-
hempansa eivät ole voineet varautua. Sairaalaan jou-
tuessaan lapsi voi pelätä kaikkea sitä tuntematonta, 
josta hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta ja jonka 
merkitystä hän ei ymmärrä. Sairaalan fyysinen ym-
päristö laitteineen ja instrumentteineen sekä sairaa-
lan henkilökunta voivat pelottaa lasta. Leikki-ikäinen 
lapsi voi sairaalaan tullessaan pelätä myös perheestä 
eroon joutumista tai yksin jäämistä siitäkin huoli-
matta, että vanhemmat ovat mahdollisimman paljon 
lapsen mukana sairaalassa. Leikki-ikäisellä on usein 
myös kehitysvaiheestaan johtuvia pelkoja, kuten rik-
kaan mielikuvituksen aiheuttamat pelot, vieraiden 
ihmisten tai esimerkiksi pimeän pelko. Kehitysvai-
heestaan johtuen lapsi voi sairaalassa pelätä myös 
itsehallinnan menetystä tai riisuuntumista ja alasto-
muutta (taulukko 1, sivu 32). (3)

  

Sairaalaan liittyvä pelko voi aiheuttaa lapsessa 
turvattomuuden, haavoittumisen ja avuttomuuden 
kokemuksia sekä pelon torjuntaa. Pelkäävä lapsi 
kokee turvattomuutta joutuessaan kohtaamaan sai-
rauden ja sairaalahoidon vaatimat oudot ja pelot-
tavat tilanteet. Turvattomuuden tunne vahvistuu, 
mikäli lapsi pelkää joutuvansa sairaalassa eroon 
vanhemmistaan. Leikki-ikäinen lapsi ei myöskään 
ymmärrä kipua tuottavien toimenpiteiden yhteyttä 
omaan terveyteensä, vaan kokee ne haavoittavina. 
Satutetuksi tulemisen kokemus johtaa lapsen pyr-
kimyksiin vastustaa toimenpidettä ja suojata itsen-
sä pelottavalta tilanteelta. 

Avuttomuuden kokemus muodostuu riittämät-
tömyyden tunteesta. Näin käy esimerkiksi silloin, 

Diabeteshoitajat
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Taulukko 1. Leikki-ikäisen lapsen ilmaisemat sairaalaan 
liittyvät pelot (N = 90 lasta)

Pelko Ilmaisujen 
määrä

Potilaana olemiseen liittyvät pelot
Kipu 
Sairaalaan joutuminen
Sairastuminen ja sairauden oireet

 
Lapsen kehitysvaiheeseen 
liittyvät pelot

Ero perheestä ja yksin jääminen 
Mielikuvituspelot
Muut kehitysvaiheeseen liittyvät 
pelot

Tuntemattomaan ja tiedon puutteeseen 
liittyvät pelot

Tiedon puute
Uusi ja tuntematon kokemus

Sairaalaympäristöön liittyvät pelot
Tutkimus- ja hoitovälineet, laitteet
Sairaalan tilat

Lapsen ja henkilökunnan välinen 
vuorovaikutus

Aikuisten vallankäyttö
Lääkärit
Hoitajat 

Hoitotyön toiminnot
Pistäminen
Muut hoitotoimet
Tutkimukset ja näytteenotto
Lääkitys

51
40
31

38
13
30

18
15

19
20

16
13
10

45
41
29
12

Yhteensä 441 pelon 
ilmaisua

kun pelkäävä lapsi kokee, ettei pysty täyttämään 
aikuisen odotuksia. Riittämättömyyden tunne voi 
johtaa lapsen taantumiseen sairaalassa. Pienelle 
lapselle on myös tavanomaista pelon torjunta. Tor-
junta voi ilmetä lapsen tavassa kieltää pelkonsa, 
ilmaista se ristiriitaisesti tai siirtää se toiseen tilan-
teeseen tai kohteeseen. (6) 

 Lapsen kyky selviytyä sairauteen ja sen hoitoon liit-Lapsen kyky selviytyä sairauteen ja sen hoitoon liit-apsen kyky selviytyä sairauteen ja sen hoitoon liit-
tyvistä peloistaan on vaihtelevaa ja riippuu monista 
tekijöistä, muun muassa lapsen iästä, kehitysvai-
heesta, aikaisemmista kokemuksista sekä vanhem-
pien ja henkilökunnan mahdollisuuksista tukea ja 
ohjata lasta (1).  Lapsi tarvitsee aikuisen antamaa 
turvaa ja huolenpitoa, mutta hänellä on myös run-
saasti omia aktiivisia selviytymiskeinojaan, joiden 
avulla hän selviytyy pelostaan.

Pelkäävän lapsen ensisijainen turvan lähde ovat 
hänen vanhempansa. Vanhempien antama turva ja 
läheisyys lievittävät sairastuneen lapsen pelkoja 
sairaalassa. Mikäli vanhemmat eivät ole paikalla, 
lapsi hakee turvaa sairaalan henkilökunnasta. Las-
ten kertoman mukaan heidän pelkonsa lievittyy, 
kun sairaanhoitajat tai lääkäri auttavat, hoitavat 
ja lohduttavat heitä. Lapset antavat myös suu-
ren arvon kaikelle sille huolenpidolle, jota saavat 
henkilökunnalta: lapsen toiveiden ja kokemusten 
kuuntelulle, hänen hyvinvoinnistaan huolehtimisel-
le sekä sairauden oireiden ja mahdollisten kipujen 
lievittämiselle (taulukko 2). (4) 

Leikkiminen on tärkein lapsen omista keinoista 
selviytyä sairauteen, hoitotoimiin ja sairaalaan liit-
tyvästä pelostaan. Sairastunut lapsi tarvitsee kehi-
tysvaiheelleen sopivaa vapaata leikkiä ja puuhailua, 
pelien pelaamista ja esimerkiksi television katso-
mista sekä muuta mielihyvää tuottavaa toimintaa. 
Lapselle on myös tärkeää saada pitää omaa turvale-
lua mukanaan sairaalassa ja lääkärin vastaanotolla. 
Oma lelu tuo lapselle iloa ja mielihyvää, mutta yllä-
pitää myös hänen turvallisuudentunnettaan. 

Leikkimisen lisäksi lapsen omia tärkeitä sai-
raalapelosta selviytymisen keinoja ovat positiiviset 
mielikuvat ja huumori. Leikki-ikäiset lapset kerto-

Kuva: Janne Viinanen 
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vat, että heidän pelkonsa lievittyy, kun ajattelee 
mukavia ja kotoisia asioita. Lapsi voi myös aja-
tuksissaan kääntää pelottavan asian joksikin haus-
kaksi, jolloin sen pelottavuus lievenee. Huumori ja 
hassuttelu ovat keinoja, joita sekä lapsi itse että 
hänen vanhempansa ja sairaalan henkilökunta voi-
vat käyttää kaikenikäisten lasten sairaalapelkojen 
lievittämiseen. Leikki ja viihtyminen 
luovat lapselle mielihyvää, joka on 
turvallisuuden ja huolenpidon koke-
muksien rinnalla oleellinen pelosta 
selviytymisen merkki lapselle. 

Sairauteen ja sairaalahoitoon liit-
tyvää pelkoaan lapsi voi torjua leik-
kimisen ohella myös muulla omalla 
toiminnallaan. Pakeneminen ja pii-
loutuminen, joko konkreettisesti tai 
esimerkiksi sulkemalla silmät tai 
katsomalla muualle, sekä toimenpi-
teen vastustaminen ovat lasten itsensä kuvaamia 
keinoja lievittää pelkoa. Lapsi pyrkii myös lievit-
tämään pelkoaan lepäämällä ja rauhoittumalla tai 
hallitsemalla omaa kehoaan. Asioista selvää otta-

minen ja itseään koskevan tiedon omaksuminen 
auttavat pelokasta lasta ymmärtämään tilanteen 
merkityksen ja lievittävät pelkoa. Ymmärtäessään 
tilanteen merkityksen lapsen on helpompi hyväk-
syä pelkonsa ja sopeutua tilanteeseen. Jos lapsi ei 
pysty muilla keinoilla selviytymään pelostaan, hän 
pyrkii suojautumaan siltä esimerkiksi kieltämällä 

pelon tai sen kohteen olemassaolon 
tai siirtämällä huomionsa muualle. 
Pelosta selviytymisen keinoina lapset 
kuvasivat myös pelon ilmaisua joko 
sanallisesti kertomalla tai itkemällä. 
(5) 

Lapsen sairastuminen diabetekseen 
koskettaa koko perhettä ja aiheuttaa 
monenlaisia ohjauksen tarpeita. Lapsi 

tarvitsee ohjausta oppiakseen selviytymään sairau-
den ja hoidon aiheuttamista muutoksista omaan 
vointiinsa sekä päivittäiseen elämään. (1). Myös lap-
sen sairaalapelkoja voidaan helpottaa ohjauksella. 

Lapsen kuunteleminen, 

hänen rohkaisemisensa 

tekemään kysymyksiä 

ja pohtimaan tilanteen 

merkitystä antavat 

lapselle mahdollisuuden 

ilmaista pelkonsa ja 

käyttää hänelle luontaisia 

selviytymiskeinoja.

Taulukko 2.  Leikki-ikäisen lapsen ilmaisemat selviytymiskeinot sairaalaan 
liittyvästä pelosta (N = 89 lasta)

Selviytymiskeino Ilmaisujen määrä

Aikuisten antama turva ja huolenpito:
Vanhempien turva ja läheisyys
Henkilökunnan apu
Kivun ja sairauden oireiden lievitys
Lahjat ja palkkiot

81
58
19
11

Lapsen omat aktiiviset selviytymiskeinot
Leikki ja viihtyminen

Leikkiminen
Positiiviset mielikuvat ja huumori
Oma turvalelu
Kaverin ja sisaruksen tapaaminen 

Pelkoa torjuva toiminta: 
Pakeneminen, piiloutuminen ja vastustaminen
Lepääminen ja rauhoittuminen 
Oman kehon hallinta kivun lievitykseksi

Pelkoa torjuva ajattelu:
Asioista selvää ottaminen
Pelon hyväksyminen 
Pelon kieltäminen
Huomion siirtäminen muualle

Pelon ilmaisu 

57
57
45
10

34
33
13

29
22
15
5

28

Yhteensä 517 selviytymis-
keinon ilmaisua
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Diabetesliiton järjestämä koulutus terveydenhuollon ammattilaisille: 

KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille

 Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv)   
10.–14.10. | 21.–25.11.
 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 21.–23.9.
 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 19.–21.10.
 Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP   
(3 + 2 pv), Tampere 24.–26.10. + 12.–13.12.
 Masennus ja syömishäiriöt diabetesta sairastavilla  
lapsilla ja nuorilla 25.–26.10.* UUSI
 Diabeettisen nefropatian haastava hoito 27.–28.10.*
 Raskausdiabetes 31.10.–1.11

 Ajankohtaista diabeteksen hoidossa – koulutuspäivä 
apteekkihenkilökunnalle 2.11.
 Insuliinipumppuhoidon jatkokurssi 3.–4.11. UUSI

* = uusi ajankohta

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

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

Perinteisten selviytymiskeinojen, vanhempien läsnä-
olon ja henkilökunnan huolenpidon, rinnalla lapsi 
tarvitsee myös omia aktiivisia selviytymiskeinoja. 
Nämä keinot lievittävät lapsen pelkoa, vahvistavat 
hänen itseluottamustaan ja hallinnan tunnettaan. 

Lapsen ohjaaminen käyttämään hänelle itsel-
leen tuttuja selviytymiskeinoja ja mahdollisten 
uusien selviytymiskeinojen opettaminen auttavat 
pelokasta lasta sairaalassa. Lapsen kuuntelemi-
nen, hänen rohkaisemisensa tekemään kysymyksiä 
ja pohtimaan tilanteen merkitystä antavat lapselle 
mahdollisuuden ilmaista pelkonsa ja käyttää hänel-
le luontaisia selviytymiskeinoja.

Tiedon antaminen auttaa lasta ymmärtämään 
tilanteen merkityksen ja osallistumaan itseään 
koskevaan päätöksentekoon, mikä lievittää hänen 
pelkoaan. Lapsi tarvitsee ohjausta löytääkseen po-
sitiivisia mielikuvia pelottavassa tilanteessa. Ennen 
kaikkea jokainen sairastunut lapsi tarvitsee sairaa-
lassa leikkiä, huumoria ja muuta toimintaa, joka 
tuo hänelle mielihyvää ja iloa. (6)
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