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Heikoin lenkki

Paperilla hoitoketjut näyttävät hienoilta,
mutta käytännössä yhteistyö takertelee usein
monin tavoin: hoitokontaktit saattavat olla
satunnaisia, tieto ei kulje ja hoitoon osallis-
tuvien arvostukset ja painotukset ovat risti-
riidassa keskenään. Diabeetikoiden hoitoon
osallistuvien ammattiryhmien yhteistyötä
pitäisi parantaa, mutta miten?

Diabeteskeskus ylilääkärin silmin

Diabeteskeskusta ovat sen 25-vuotisen toi-
minnan aikana johtaneet ylilääkäreinä Sirkku
Tulokas, Seppo A. Salo ja Pirjo Ilanne-Parikka.
Pyysimme heitä muistelemaan menneitä vuosi-
kymmeniä, jotta lukijamme saisivat kuvan siitä,
miten tähän on tultu. Halusimme myös esitellä
nykyistä kurssitoimintaa. Erityisesti haimme
vastausta siihen, miksi ja milloin oma potilas
kannattaa lähettää kurssille Diabeteskeskuk-
seen.

Hoidonohjauksen työkalupakki

Moniammatillinen työskentely, empower-
ment, ratkaisukeskeinen hoidonohjaus, ongel-
malähtöisen oppimisen menetelmä... Mistä
niissä on kyse? Kokosimme tähän lehteen
hoidonohjauksen työkalupakin, jossa on
lyhyesti esitelty tärkeimmät diabeetikoiden
hoidossa nykyisin käytetyt  hoidonohjaus-
menetelmät ja työtavat.
.
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Ajankohtaista

FinOHTAn raportti:

Verensokerin omaseurannan avulla voidaan paran-
taa diabeetikoiden hoitotasapainoa riippumatta
diabeteksen tyypistä, Stakesin Terveydenhuollon
menetelmien arviointiyksikkö FinOHTAn raport-
ti kertoo. Sitä varten tehtiin järjestelmällinen kir-
jallisuuskatsaus, jossa oli mukana 16 diabeteksen
omaseurantaa käsittelevää ulkomaista tutkimus-
ta. Sen lisäksi, että diabeetikot mittasivat tutki-
muksissa verensokeriaan, he osallistuivat aina
jonkinlaiseen koulutus- tai seurantaohjelmaan.

Tyypin 2 diabetesta käsittelevistä tutkimuksis-
ta 15 täytti työryhmän asettamat kriteerit. Niistä
seitsemän oli eteneviä kokeellisia tutkimuksia.
Tutkimuksissa todettiin, että verensokerin oma-
seurannalla oli myönteinen vaikutus hoitotasapai-
noon ruokavalio- ja tablettihoitoisilla tyypin 2
diabeetikoilla. Yhdessä tutkimuksessa myönteisiä
vaikutuksia ei voitu havaita. Pelkästään insuliini-
hoitoisia tyypin 2 diabeetikkoja käsitteleviä kirjal-
lisuuskatsauksen kriteerit täyttäviä tutkimuksia ei
kirjallisuudesta löytynyt.

Tyypin 1 diabeteksen omaseurannan osalta
tieteellinen kirjallisuus on erittäin niukkaa. Oma-
seuranta on vaikuttavan hoidon välttämätön osa,
kuten tyypin 2 diabeteksenkin insuliinihoidossa,
eikä 1990- ja 2000-luvuilla ole enää selvitetty pel-
kän verensokerin omaseurannan vaikuttavuutta.

Raportin mukaan hoidon onnistumisen kan-
nalta on keskeistä, että omaseurannan tuloksia

todella käytetään hoidon osana. Hoitotasapainon
paraneminen edellyttää motivaatiota, aktiivisuut-
ta ja pitkäjänteisyyttä sekä diabeetikolta että hän-
tä hoitavilta.

Omaseurantatulosten ja koko hoidon laadun
varmistaminen on tärkeää, ja hoitohenkilökunnan
ja lääkärien koulutus on tässä keskeistä, raportis-
sa todetaan. Hoitokäytännöissä ja ammattilaisten
antamissa ohjeissa on nykyisin vaihtelua, mikä voi
vaikeuttaa hoidon onnistumista.

Markkinoilla olevien omaseurantalaitteiden
kirjo on huomattava, mikä vaikeuttaa potilasohja-
uksen vakiointia. Toisaalta eri laitteiden saatavuus
mahdollistaa käyttäjäkohtaiset valinnat.

Raportin kirjoittajat ehdottavat, että hoidon
kehittämistä voitaisiin edistää tutkimuksilla, jotka
selvittävät verensokerin omaseurannan ja siihen
liittyvän hoidon toteutumista Suomessa. Olisi
hyödyllistä selvittää muun muassa, millaiset esteet
haittaavat mittaustulosten optimaalista hyödyntä-
mistä hoidon osana sekä millaiset hoito- ja ohja-
uskäytännöt ovat mahdollisimman kustannus-vai-
kuttavia.

Lähde:
• Linnéa Linko, Kristian Lampe, Jarkko Ihalainen, Marjuk-
ka Mäkelä, Harri Sintonen ja työryhmä. Verensokerin
omaseuranta diabeteksen hoidossa. FinOHTAn raportti
24, Stakes 2005. Raportti on internetissä osoitteessa
www.stakes.fi/finohta/uutta.html.

Verensokerin omaseuranta
voi parantaa diabeetikon hoitoa
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Pääkirjoitus

Kuva: Timo Saaristo

• Liisa Hiltunen

Aikaansa edellä

Vuonna 1972 professori Tero Kangas kirjoitti ensim-
mäisessä Diabetes-lehden lääkäriliitteen pääkirjoituk-
sessa, että lehden tavoitteena on auttaa lukijoitaan
suuren työmäärän rasittaminakin selviytymään dia-
beetikoiden hoidon ongelmista helpommin. Hän ko-
rosti potilaan omaa vastuuta, riittävää informaatiota
ja hoidon yksilöllisyyttä. Tuo runsaan kolmen vuosi-
kymmenen takainen pääkirjoitus sopisi hyvin tämän
lehden pääkirjoitukseksi, niin samanlaisia ovat diabe-
teksen hoidon haasteet nykypäivänäkin. Hyvä hoito
edellyttää henkilökunnalta ammattitaitoa ja potilaal-
ta vastuunottoa hoidosta, mutta myös tiimin sauma-
tonta yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Diabeteshoitajat kantavat arkityössä melkoisen
vastuun diabeetikoiden saamasta informaatiosta, ja myös he lukevat tätä lehteä ahkerasti. Dia-
beteksen käytännön hoitoa käsittelevien artikkelien lisäksi asiantuntijoiden valmiiksi ”sulat-
telemat” ajankohtaiset diabetestutkimusta käsittelevät artikkelit kiinnostavat monia lukijoi-
ta. Viimeksi vuonna 2003 tehdyn lukijakyselyn perusteella varsinaisten hoito-ohjeiden lisäksi
toivotaan hoidonohjausta ja tiimityötä käsitteleviä artikkeleita, joita tämänkertainen lehti tar-
joaakin useita.

Poikkeuksellisen muhkea lehtemme on viisikymmenvuotiaan Diabetesliiton ja sen ylläpi-
tämän 25-vuotiaan Diabeteskeskuksen yhteinen juhlanumero. Menneitä vuosia kuvailevista
artikkeleista käy ilmi, miten aikaansa edellä olivatkaan Diabeteskeskuksen ensimmäiset vir-
kistys- ja sopeutumisvalmennuskurssit toteuttaessaan potilaslähtöistä hoidonohjausta, jonka
Robert Anderson sittemmin lanseerasi maailmalle empowermentfilosofiana.

Vaikka tietämys diabeteksen hoidosta on viime vuosikymmeninä lisääntynyt huikeasti,
ovat hoitotulokset edelleen usein varsin vaatimattomia. Niinpä on hyvä välillä pysähtyä poh-
timaan diabeteksen hoidon eri osa-alueita ja varsinkin niitä heikoimmin toteutuvia lenkkejä,
jotka lopulta määrittelevät saavutetun tuloksen. Määrällisten resurssien puute hiertää onnis-
tumistamme osaltaan, joskus taas potilaan on vaikea sitoutua omahoitoon. Tiedollisen osaa-
misemme lisäksi kohentamisen varaa on varmaan myös tiimityötaidoissamme ja yhteisessä
vastuun kantamisessamme.

Eväitä ammattitaitomme ja työtapojemme hiomiseen löytyy monista tämän lehden artik-
keleista, jos kohta myös perusteluita satsata erityisesti tiettyjen potilasryhmien, kuten nuor-
ten diabeetikoiden, hoitoon ja hoidonohjaukseen.

D+L 2/2005/18 4.4.2005, 10:055
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Diabeetikon rooli muuttuu
– muttei ongelmitta
  Tiellä potilaasta aktiiviseksi hoidon osaajaksi on yhä monia esteitä

• Tero Kangas

Kun minulle puhkesi diabetes vuonna 1955,
kukaan ei uskonut, että olisi mahdollista selvi-
tä hengissä viisikymmentä vuotta. Tässä olen
kuitenkin edelleen –  ja jopa ilman tautiin liitty-
viä komplikaatioita. Mikä selittää tämän ”para-
doksin”?

Tutkimus on kuluneiden viidenkymmenen vuoden
aikana tuonut paljon uutta tietoa, jonka avulla
diabetesta on opittu hoitamaan paremmin tulok-
sin. Se ei kuitenkaan yksinään ole voinut muuttaa
kohtaloani ratkaisevasti myönteiseen suuntaan.
–  Mikä sitten?

Vastaus on monitahoinen: Ensinnäkin pitää olla
tietoa ja kykyä toteuttaa tiedon avulla asoita. Se,
että olen lääkäri ja diabetologi, on
antanut minulle diabeetikkona
mahdollisuudet sekä ymmärtää sai-
rauttani että myös hoitaa itseäni tie-
tojeni avulla mahdollisimman hy-
vin. Tässä poikkean tavallisesta
matti tai maija meikäläisestä, jolla
ei ole lääketieteellistä tai hoitotie-
teellistä koulutusta. Toiseksi: Olen
hyväksynyt diabetekseni, sen aihe-
uttaman erilaisuuteni ja sairauden vaatiman hoi-
don. Se on ollut ratkaisevan tärkeää. Tieto ilman
toimintaa ei koskaan yksin riitä. Eivät sen parem-
min tohtorinväitös kuin sisätautilääkärin koulutus-
kaan ole estäneet lääkäreitä tuhoamasta itseään sa-
laamalla sairautensa ja olemalla hoitamatta sitä.

Tiedon jakaminen
– uhka vai mahdollisuus?
Traditionaalisesti tiedon valta lääketieteessä on
koulutetulla lääkärillä. Mitä enemmän on koulu-
tusta, sitä enemmän on asiantuntemusta – ja val-
taa. Lääkärit ovat tietojensa ja asiantuntemuksen-
sa avulla tutkineet, hoitaneet ja parantaneetkin
sairaita. Hoitajat puolestaan ovat auttaneet lääkä-

reitä. Potilaan osana on yleensä ollut yrittää nou-
dattaa annettuja ohjeita, useimmiten lainkaan ym-
märtämättä, mistä on kysymys.

Tuon ymmärtämättömyyden taustalla on ollut
monia syitä, ja samat syyt vaikuttavat edelleenkin
usein. Ammattiin liittyvä valta ja kunnioitus pe-
rustuvat tiedon hallintaan. Kansan keskuudessa
ajatellaan lääkärin ”hallitsevan elämää ja kuole-
maa” ammattitaitojensa avulla. Tiedon jakaminen
voidaan siksi ainakin jollakin tasolla kokea alita-
juisesti vallan ja myös kunnioituksen menettämi-
sen uhkana. Maallikoille jaettavan tiedon niuk-
kuutta perustellaan usein myös sillä, etteivät he
kuitenkaan ymmärtäisi monimutkaisia lääketie-
teellisiä asioita. Samoista syistä eivät liioin hoita-
jat ole voineet hierarkkisessa sairaanhoitojärjestel-

mässämme päättää hoidosta.
Toinen este tiedon jakamiselle

on käytetty ammattikieli. Perusteel-
liset opinnot ovat saaneet meidät
lääkärit omaksumaan kielen, joka
vilisee vierasperäisiä sanoja ja lyhen-
teitä. Asiaan vihkiytymättömän on
niitä mahdotonta ymmärtää. Selke-
ästi ja ymmärrettävästi puhuminen
on ollut, ja on usein edelleenkin,

ammatti-ihmisille vaikeaa. Siksi matti tai maija, jol-
la ei ole samaa koulutusta ja tietomäärää, ei aina
ymmärrä terveydenhuollon ammattilaisen puhetta.
Valitettavasti tämä viestinnän ongelma johtaa usein
siihen, ettei asioita yritetäkään selittää, kun ”niitä ei
kuitenkaan ymmärretä”. Lisäksi mukana on usein
väärää ”pumpuliin käärimistä”: diabeetikolle ei ker-
rota asiallisesti kaikkea. Tosiasioiden pelätään aihe-
uttavan pelkoa ja ahdistusta. Vaikeistakin asioista on
kuitenkin mahdollista puhua, ja ”maallikot” suhtau-
tuvat vaikeiden aiheiden käsittelyyn useimmiten yk-
sinomaan positiivisesti. Ellei diabeetikko saa sairau-
destaan kaikkea tarvitsemaansa tietoa, niin miten
hän kykenee sitä hoitamaan parhaalla mahdollisella
tavalla? Käytännön toiminta – esimerkiksi insuliini-

Olen hyväksynyt
diabetekseni, sen

aiheuttaman erilai-
suuteni ja sairauden
vaatiman hoidon.
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On ihme, että jotkut
meistä todella säi-

lyivät hengissä
silloista ennustetta

pidempään.

annosten sovittaminen ruokailuun ja liikuntaan ve-
rensokerin omaseurannan tulosten
mukaisesti – jää aina diabeetikolle
itselleen. Se edellyttää osaamista.

Diabetes poikkeaa useimmista
muista sairauksista juuri siinä, että
sen hoitoon, hoitotuloksiin ja kul-
kuun vaikuttaa kaikki, mitä dia-
beetikko itse tekee tai jättää teke-
mättä. Se myös poikkeaa muista
sairauksista siten, että diabeetikko
on aina se, joka viime kädessä joko
saa aikaan toivotun hoitotuloksen tai sitten ei.
Parhaimmankin ammattitaidon ja -tiedon omaava
lääkäri tai hoitaja voi olla diabeetikolle vain hyvä
neuvonantaja. Hoidon toteutus jää aina diabeeti-
kolle.

Diabeetikko on omien elämänolosuhteittensa
(ei elämänsä, kuten on usein sanottu) paras asian-
tuntija. Siksi on tärkeää kuunnella häntä ja selvit-
tää, mikä hänelle on mahdollista ja mikä on vai-
keaa. Paras tulos syntyy, kun otetaan huomioon
diabeetikon olosuhteet ja huoleh-
ditaan, että hän saa kaiken tarvit-
semansa tiedon ja oppii sitä myös
soveltamaan olosuhteisiinsa.

Edellä sanottua ei aina ole
kaikkialla täysin oivallettu. Esi-
merkiksi Etelä-Euroopassa diabee-
tikko ei saanut itse pistää insuliinia
vielä vajaat parikymmentä vuotta

sitten. Nykyisinkään ei ole itses-
tään selvää, että hoitaja saa neu-
voa diabeetikolle, miten insuliinin
annostelua muutetaan. Kaikki in-
suliinihoitoiset diabeetikot eivät
liioin osaa omatoimisesti muuttaa
insuliiniannostaan verensokerin
omaseurannan tulosten mukaan.
Ongelmana on myös se, että tietoa
jaetaan usein vain sairauden alus-

sa. Tiedot vanhenevat auttamatta, ellei niitä kerra-
ta ja päivitetä sairastamisvuosien aikana.

Edistystä ja takapakkia
Kun itse sairastuin diabetekseen, ei diabeteksesta
ollut saatavissa suomeksi muuta tietoa kuin Sven
Jokipiin ohut vihkonen. Ruokavaliosta ja sen ope-
tuksesta ei ollut mitään tietoa. Vain sokeri oli kiel-
lettyä. Kun laihduin, minua kehotettiin juomaan
kaksi desilitraa kermaa päivässä. On ihme, että

jotkut meistä todella säilyivät hen-
gissä silloista ennustetta pidem-
pään. Myöhemmin Tammi julkaisi
suomennoksen ruotsalaisen Yngve
Larssonin kirjasesta, ja WSOY:n
Seepra-sarjassa ilmestyi vuonna
1971 Ilkka Vartiovaaran ja Timo
Klaukan kirjoittama 80-sivuinen,
A6-kokoinen Sokeritauti-kirjanen.

Tero Kangas on osallistunut
monin tavoin Diabetesliiton
toimintaan 1970-luvun alus-
ta lähtien. Hän on toiminut
muun muassa Diabetesliiton
ja Diabetestutkimussäätiön
puheenjohtajana ja kuulunut
liiton potilasopetus-, raken-
nus- ja tiedotustoimikuntiin
sekä lääkärineuvostoon.
Hän kirjoitti diabeetikoiden
1970- ja 1980-lukujen

“raamatun”, Sokeritauti-
kirjan, ja hän on myös
yksi Diabetes-kirjan
kirjoittajista.

Parhaimmankin am-
mattitaidon ja -tie-
don omaava lääkäri
tai hoitaja voi olla
diabeetikolle vain

hyvä neuvonantaja.
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Muualla maailmassa, ainakin diabeteksen hoi-
toon keskittyneissä keskuksissa, kuten Joslinin kli-
nikassa Bostonissa, hoidonohjauksen merkitys oli
oivallettu jo ennen insuliinin keksimistä. Siellä en-
simmäinen Diabetic manual for the patient -kirja
ilmestyi jo 1918. Elliot P. Joslin, klinikan perusta-
ja, kirjoitti diabeteksesta ja insuliinihoidosta
1923: ”Everyone knows it requires
brains to live long with diabetes,
but to use insulin successfully requi-
res more than brains... Insulin is a
remedy primarily for the wise and
not for the foolish, whether they be
patients or doctors.“

Tärkeimmät asiat, jotka opin
Joslinin klinikassa olivat, että dia-
betesta todella voidaan hoitaa, että ennuste ei vält-
tämättä ole huono ja että tietoa pitää jakaa ym-
märrettävässä muodossa diabeetikoille. Diabetek-
sen hoito on todella vaativaa. Siksi siihen pitää
saada kunnollinen ammattikoulutus diabetestyy-
pistä riippumatta ja säännöllisesti myös jatkokou-
lutusta. Onneksi diabetesta ja sen hoitoa käsittele-
vää kirjallisuutta on nykyisin saatavissa.

Väestövastuuseen siirtyminen merkitsi monis-
ta hyvistä puolistaan huolimatta huomattavaa ta-
kapakkia diabeteksen hoidossa. Väestövastuuseen
sisältynyt ”vauvasta vaariin” -periaate, joka tar-
koitti myös, että ”kaikki hoitavat kaikkia”, sopii
huonosti diabeteksen hoitoon. Sen seurauksena
diabeteshoitajien määrä, ja etenkin heidän diabee-
tikoiden ohjaukseen käyttämänsä työpanos, vähe-
ni oleellisesti. Seurauksena oli diabeetikkojen hoi-
donohjauksen oheneminen, mitä pahensi vielä se,
että samanaikaisesti diabeetikkojen määrä kasvoi.

Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa tehtiin muuta-
ma vuosi sitten tutkimus, jossa vakuutusyhtiön
asiakkaista todetut 8 000 diabeetikkoa jaettiin
puoliksi siten, että toinen puoli ryhtyi käymään
opetushoitajan vastaanotolla ja toinen puoli jäi
edelleen ilman opetusta. Opetushoitajan luona
käyneiden osalta päästiin kahdessa vuodessa
1 300 dollarin nettosäästöön yksilöä kohti. Samal-
la niiden lukumäärä, joiden HbA1c-arvo oli yli 9,5
%, pieneni 53 prosenttia (1). Selkeästi kustannuk-
siin vaikuttavaa toimintaa!

Törmäyksiä ja ilon aiheita
Diabeetikon empowerment (voimautuminen, val-
taistuminen) eli muuttuminen passiivisesta poti-
laasta aktiiviseksi toimijaksi – omasta hoidostaan
vastuussa olevaksi, sairaudestaan paljon tietäväk-
si ja sitä ymmärtäväksi, sen suhteen tiedoiltaan
lähes terveydenhoidon ammattilaisten tasolla ole-

vaksi – ei ole kuitenkaan aina su-
junut ongelmitta. Etenkin hoito-
paikoissa, joissa diabeteksen hoito
ei ole jokapäiväistä, tapahtuu edel-
leenkin ”törmäyksiä” hoidosta
keskusteltaessa. Lääkäri tai hoito-
henkilökunta haluaa vanhan kaa-
van mukaan ”määrätä” esimer-
kiksi, koska ja miten paljon insu-
liinia annetaan, vaikka hyvin in-

formoitu ja pitkään sairastanut diabeetikko osaa
itse arvioida insuliinintarpeensa selkeästi parem-
min. Onneksi tässä on tapahtunut myönteistä ke-
hitystä, ja törmäykset ovat tulleet harvinaisem-
miksi.

On ilo todeta, että hiljattain sairastuneilla tyy-
pin 1 diabeetikoilla on nykyisin usein hyvät tiedot
sairaudestaan ja tarvittavat taidot sen hoitoon.
Ongelmia onkin usein pitkään sairastaneilla tyy-
pin 1 diabeetikoilla, jotka eivät ole saaneet jatko-
koulutusta, sekä tyypin 2 diabeetikkojen valtaval-
la joukolla, jota ei nykyisillä diabeteshoitajamää-
rillä kyetä riittävästi kouluttamaan. Ilman riittä-
vää koulutusta on mahdotonta vastata vallitseviin
hoitotavoitteisiin. Diabeteshoitajien ohjauskapasi-
teetin kasvattaminen olisikin tehokkain ja kustan-
nusvaikuttavin tapa parantaa diabeetikkojen hoi-
totasapainoa ja ennustetta. Se vaikuttaisi myöntei-
sesti myös ennustettuun hoidon kustannusten kas-
vuun (2).

• Tero Kangas
LT, professori
Valinkauhantie 7
01640 Vantaa
tero.kangas@iki.fi

Kirjallisuus
1. Sidorov J ym. Diabetes Care 2002;25:684-689.
2. Kangas T. Diabeetikkojen terveyspalvelut ja niiden

kustannukset. Kela, Sosiaali-terveysturvan tutki-
muksia 67, 2002.

Tiedot vanhenevat
auttamatta, ellei niitä
kerrata ja päivitetä
sairastamisvuosien

aikana.
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Moniammatillisuus
tarkoittaa potilaan,
hänen perheensä ja
ammattilaisten yh-
teistä pyrkimystä
hyvään hoitoon ja

yhteistä vastuuta sen
toteuttamisessa.

Diabeetikoiden hoito
moniammatillisena yhteistyönä

• Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi

Vasta viime vuosina on alettu puhua moniamma-
tillisuudesta diabeetikoiden hoidossa, vaikka
yhteistyön tarve on ollut jo kauan tiedossa.
Parityöskentelyllä luodaan hyvä pohja eri am-
mattiryhmien yhteistyölle diabeetikoiden hoidos-
sa. Myös etävastaanotoilla on moniammatilli-
sesta työskentelystä saatu hyviä kokemuksia.

Diabeetikoiden hoito edellyttää paljon muutakin
kuin lääketieteellistä osaamista. Hoidossa tarvi-
taan tietämystä niin perusbiologiasta, fysiologias-
ta, anatomiasta ja farmakologiasta kuin psykolo-
giasta, ravitsemustieteestä, sosiologiasta, kulttuu-
rista ja lainsäädännöstäkin. Tuskin on sellaista
lääketieteen erikoisalaa, jota diabetes ei tavalla tai
toisella ilmenemismuotoineen koskettaisi. Hoito-
prosessissa diabeetikko ja hänen omalääkärinsä ja
hoitajansa tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen
monen muun ammattialan osaajia, kuten ravitse-
musterapeuttia, jalkojenhoitajia ja psykologeja
lääketieteen edustajien lisäksi.

Hyvän hoidon tavoitteita ja toteutusmalleja on
kuvattu hoidonkehittämisohjelmissa ja laatusuosi-
tuksissa. Terveyskeskuksiin on luotu diabeteshoi-
taja- ja diabetesvastuulääkärijärjestelmät, sairaan-
hoitopiirit ovat laatineet alueellisia hoito-ohjelmi-
aan ja potilaille on järjestetty valmennuskursseja.
Näillä toimilla on pyritty turvaamaan ”saumaton
hoitoketju” eri hoidonantajien ja
hoitoa toteuttavien tahojen kes-
ken.

Mutta silti hoito ontuu. Käy-
tännössä hoitoketjuista puuttuu
tärkeitä lenkkejä, kuten ravitse-
musterapeutin tai jalkojenhoitajan
palvelut, tai jotkut ketjun osat
ovat heikkoja, kuten terveyspsy-
kologinen osaaminen tai liikunta-,
kuntoneuvonta- ja ohjauspalvelut.
Tiedon kulku hoitoon osallistuvi-
en tahojen välillä takertelee, tieto

kulkee viiveellä tai on vaikeasti hyödynnettävässä
muodossa. Alati vaihtuvat lääkärit ja vanhoissa
työskentelyrutiineissa pysyttäytyminen tuovat
omat heikot lenkkinsä hoitoketjuun.

Toisaalta hyvin toimivaltakin näyttävässä hoi-
toketjussa hoidon ja ohjannan toteutuminen voi
olla satunnaisten hoitokontaktien varassa. Hoi-
dosta voi  puuttua suunnitelmallisuus ja tavoitteel-
lisuus, ja eri hoidonantajien tavoitteet ja painotuk-
set voivat olla ristiriidassa keskenään. Ne voivat
myös olla ristiriidassa potilaiden omien tavoittei-
den ja arvostusten kanssa.

Vaikka monien eri alojen asiantuntemuksen ja
tietämyksen tarve diabeteksen hoidossa on jo kau-
an tiedostettu, on vasta viime vuosina alettu pu-
hua moniammatillisesta työskentelystä diabeetik-
kojen hoitopalvelujen toteuttamisessa. Nykyisessä
terveydenhuollon toimien uudelleenjärjestelytilan-
teessa moniammatilliselle toimintatavalle ja uusil-
le yhteistyömalleille näyttää olevan suoranainen
tilaus.

Mitä moniammatillisuus on?
Moniammatillisuus tarkoittaa potilaan, hänen
perheensä ja terveydenhuollon ammattilaisten yh-
teistä pyrkimystä hyvään hoitoon ja yhteistä vas-
tuuta sen toteuttamisessa. Se tarkoittaa myös sitä,
että asiantuntijat työskentelevät yhteisesti sovittu-
jen pelisääntöjen mukaisesti yhteisen päämäärän

eli potilaan terveyden hyväksi. Poti-
las itse on keskeinen osa tätä asian-
tuntijaverkostoa.

Moniammatillinen  työskentely
ei synny siitä, että asiakas käy eri
asiantuntijoiden puheilla erikseen, il-
man että hoidonantajatahot ovat tie-
toisia toisistaan, hoidon päämääristä
ja painotuksista ja ilman että tieto
kulkee asiantuntijoiden välillä. Am-
mattilaisten paraskaan oman alan
tietojen hallinta ei riitä, vaan tieto on
kyettävä välittämään muille hoitoon

D+L 2/2005/18 4.4.2005, 10:1010
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Telelääketiede mahdollistaa
parityöskentelyn pitkistä
etäisyyksistä huolimatta.

osallistuville ymmärrettävästi ja muiden näkökan-
nat huomioiden. Muilta tuleva tieto on myös ky-
ettävä vastaanottamaan ja suhteuttamaan oman
alan tietämykseen. Erillisissä, koordinoimattomis-
sa hoitotapahtumissa hoito on pirstoutunutta, eri
tahoilta saadut ohjeet voivat olla keskenään risti-
riitaisia ja niissä voi olla tarpeetonta päällekkäi-
syyttä. Toisto turhauttaa ajan myötä  sekä hoidon
antajat että hoidon kohteen.

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot ko-
rostuvat moniammatillisessa työskentelyssä. Mo-
niammatilliseen työskentelyyn osallistuvilta edel-
lytetään aivan uudenlaista joustavuutta ja yhteis-
työkykyä sekä kykyä kuunnella ja ymmärtää mo-
niulotteisia kokonaisuuksia. Biopsykososiaalinen
ajattelumalli ja koulutustaustasta riippumaton
ammatillinen tasa-arvo ovat hyvän moniammatil-
lisen työn lähtökohtia. Näihin periaatteisiin perus-
tuva yhteistyökulttuuri ei kehity itsestään. Yhteis-
työn luomiseen tarvitaan aikaa, aito halu ja myös
sitä tukevaa koulutusta ja kehittämistyötä. Eri
ammattilaisten on tutustuttava toisten ammatti-
ryhmien ajatteluun, osaamisprofiileihin ja -vah-
vuuksiin, kielellisiin ilmaisuihin ja ongelmien rat-
kaisutapoihin.

Moniammatillisen työskentelyn
käynnistäminen
Työparityöskentely on hyvä lähtökohta moniam-
matilliselle työskentelylle. Parityöskentelyn oppi-
minen ja parityöskentelyyn perustuvan työkult-
tuurin luominen on ensimmäinen askel kohti laa-
jempaa tiimi- ja verkostotyötä. Parityöskentelyn

I Minimaalinen yhteistyö
• Eri ammattilaiset työskentelevät itsenäisesti ja

heillä on vain vähän vuorovaikutusta keskenään.

II Yhteistyö toista tapaamatta
• Eri ammattilaiset työskentelevät omissa tilois-

saan ja/tai toimipisteissään ja heillä on ajoittain
vuorovaikutusta keskenään esimerkiksi joissa-
kin kokouksissa.

• Vuorovaikutus on lähinnä kirjallista; lähetteitä ja
hoitoraportteja.

III Yhteistyö saman katon alla
• Eri työntekijät ja ammattiryhmät työskente-

levät yhteisissä työtiloissa, mutta eri hallinnon
alaisuuksissa.

• Kokonaisvaltainen hoitokäsitys vallitsee.
• Rooleista ei keskustella.

IV Läheinen yhteistyö
• Työtä tehdään yhdessä.
• Esille nousee moniammatillisia näkemyksiä

asiakkaan terveydentilasta.

V Integroitu yhteistyö
• Ammattilaiset työskentelevät yhdessä ja ovat

kouluttautuneet moniammatilliseen tiimityöhön.
• Valta ja vastuut on jaettu.

Taulukko 1. Moniammatillisen tiimityön kehitys-
tasot Dohertyn ja työryhmän mallin pohjalta
P. Larivaaran mukaan.

Ku
va

t:
 M

ar
tt

i L
am

pe
la

D+L 2/2005/18 4.4.2005, 10:1011



12 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HUHTIKUU 2005

lähtökohtana on, että hoidon keskeiset toimijat,
diabeteshoitaja, lääkäri ja potilas yhdessä suunnit-
televat hoidon sekä sopivat sen tavoitteista, toteu-
tustavoista ja seurannasta. Parityöskentelyn edelly-
tys on, että hoitaja ja lääkäri tuntevat toistensa
työskentelytavat ja että he voivat yhdessä tavata
potilasta ja keskustella asioista. Siten hoidon tavoit-
teista voi syntyä yhteinen näkemys ,
joka on selvä hoidon kaikille osa-
puolille. Yhteistapaamiset onnistu-
vat huonosti ilman yhteisiä tiloja,
sopimuksia ja yhteisiä työjärjestyk-
siä. Pelkkä ajanvaraus hoitajalta
lääkärille tai lääkäriltä hoitajalle ei
vielä sinänsä takaa yhteistä hoito-
linjaa. Hoitaja ei välttämättä ole tie-
toinen lääkärin ja potilaan välisistä
keskusteluista. Hoidon ongelma-
kohdat eivät välity hoidonantajalta
toiselle, eikä toinen hoidonantaja pysty jatkamaan
saumattomasti siitä, minkä takia aika on varattu.
Hyvät sairauskertomusmerkinnät ja selkeät tiimi-
viestit helpottavat hoitoketjun rakentamista, mutta
käytännössä parhaatkaan merkinnät eivät korvaa
henkilökohtaista yhteydenottoa.

Moniammatillisessa tiimissä hoidon ongelmia
ratkotaan kokoamalla yhteen keskeiset hoitoon
liittyvät henkilöt. Pyrkimyksenä on hoitaa tai aut-
taa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Tämä voi olla vai-
keaa ilman monen eri alan ja alueen syvällistä tie-
tämystä. Moniammatillinen osaaminen on kykyä
hyödyntää muiden osaajien tietoja ja taitoja. Dia-
beetikoiden hoidossa potilaan, lääkärin ja hoita-
jan muodostaman ydintiimin lisäksi voidaan tarvi-
ta vielä muunlaista asiantuntemusta, kuten ravit-
semustietämystä ja ohjausta, liikunnan ohjausta,
muiden erikoisalojen asiantuntemusta, hammas-
huoltoa, sosiaaliturvaan liittyvää tietämystä ja en-
nen kaikkea tietämystä potilaan elämäntilanteesta
ja psyykkisistä voimavaroista ja osaamisesta. Ku-
kin ammattiryhmä tuo tiimiin oman alansa asian-
tuntemuksen toisten asiantuntemusta ja tietämys-
tä kunnioittaen ja sovittaen sen kokonaistilantee-
seen. Eri ammattilaisten perehtyessä yhdessä poti-
laan hoitotilanteeseen ja ongelmien ratkaisuun ta-
pahtuu merkittävää tiedon ja osaamisen siirtymis-
tä ammattiryhmien välillä ja myös potilaan käyt-
töpääomaksi.

Moniammatillisuuden toteutumisen esteitä
Moniammatillisuus toteutuu huonosti nykyisessä
perusterveydenhuollon järjestelmässä. Tähän löy-
tyy lukuisia selittäviä tekijöitä. Kunkin ammatti-
alan perinteet ja ideologia ohjaavat voimakkaasti
hoidon toteuttamista. Lääkärit ovat tottuneet rat-
komaan potilaan lääketieteellisinä pitämiä ongel-

mia vastaanotolla 10–20 minuutissa.
Tarvittaessa he ohjaavat potilaan
muiden ammattilaisten puoleen tai
erikoissairaanhoitoon. Lääkärit ovat
orientoituneet toimintaan: he ovat
tottuneet antamaan neuvoja ja ohjei-
ta ja tekemään ehdotuksia ja aloittei-
ta – ja odottamaan niiden noudatta-
mista. Hoitajat ovat keskittyneet
oman ammattialansa mukaiseen
hoitamiseen, hoivan ja huolenpidon
tarjoamiseen, mutta myös neuvojen

ja ohjeiden antamiseen.
Diabeteksen hoidossa keskeistä on potilaan

oma aloitteellisuus, omakohtaisiksi koetut ja
omaan elämäntilanteeseen soveltuvat  hoitoratkai-
sut. Tärkeää on saada nämä näkökulmat esille
hoidosta sovittaessa. Erityisen tärkeäksi potilaan
näkökulman huomiointi tulee elintapahoidon to-
teutuksessa. Ylhäältä annetut ohjeet ja neuvot joh-
tavat vakuutteluista huolimatta harvoin tulok-
seen. Potilaan elämäntilanteen huomiointi vaatii
herkkää korvaa ja avointa mieltä. Huolellinen,
reflektoiva kuuntelu, tarkentavat kysymykset ja
kommentit, potilaan rohkaiseminen näkemystensä
ja odotustensa esiintuomiseen ja hänen esiin nos-
tamiensa asioiden käsittely luo luottamuksen il-
mapiiriä. Potilaalle tulee tunne siitä, että hänen
erityistilanteeseensa on paneuduttu ja että hoidot
on räätälöity juuri häntä varten. Potilaan kuunte-
lemisen ja tavoitteellisen keskustelun taidot edel-
lyttävät sekä teoreettista kouluttautumista että
harjoittelua ja arviointia.

Moniammatilllisen työskentelyn
kehittäminen
Moniammatillinen työskentelyote ei kehity itses-
tään. Perusopintojen aikana eri ammattiryhmät
kouluttautuvat toisistaan erillään. Moniammatilli-
sen työskentelyn ituja aletaan oppia vasta työelä-
mässä ja joskus ammatillisessa jatko- ja täydennys-
koutuksessa. Moniammatillista koulutusta järjestä-
vät tahot ovat harvassa ja tiimikoulutusta on aivan

Moniammatillista
koulutusta järjestävät
tahot ovat harvassa

ja tiimikoulutusta on
aivan liian vähän

tarjolla.
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liian vähän tarjolla. Moniammatillisen tiiimityön
tutkijan Dohertyn mukaan moniammatillinen tii-
mityö kehittyy vaiheittain viiden eri tason kautta
(taulukko 1 s. 11). Alimpana tasona on minimaali-
nen yhteistyö, jossa eri ammattilaiset työskentelevät
erillään itsenäisesti ja heillä on vain vähän vuoro-
vaikutusta keskenään. Kehityksen keskitasoa edus-
taa tilanne, jossa eri ammattilaiset käyttävät yhtei-
siä työtiloja ja ovat omaksuneet yhteisen biopsyko-
sosiaalisen toimintamallin auttamisen perustaksi,
mutta työskentelevät ei-hallinnollisissa hierarkiois-
sa. Integroitu yhteistyö edustaa moniammatillisen
tiimityön kehittyneintä tasoa. Siinä eri ammattilai-
set työskentelvät yhdessä yhteisesti sovittujen toi-
mintatapojen mukaisesti. He ovat kouluttautuneet
tiimityöhön, jossa toimintatavoista ja yhteistyömal-
leista on sovittu ja valta ja vastuut on jaettu. Suo-
messa perusterveydenhuollon työntekijät työsken-
televät pääosin kahdella alimmalla kehitystasolla.
Vain äärimmäisen harvoin perusterveydenhuolto
sen enempää kuin erikoissairaanhoitokaan  pystyy
tarjoamaan edellytyksiä työskennellä neljännellä tai
viidennellä tasolla.

Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia
Uusi terveydenhuollon teknologia tarjoaa erin-
omaisia mahdollisuuksia diabeetikkojen moniam-
matillisen hoidon kehittämiselle. Moniammatilli-
sen työskentelyn perustan muodostaa lääkärin ja
hoitajan välinen parityöskentely. Parityöskentely-
mallissa voidaan hyvin hyödyntää telelääketieteen
uusinta tekniikkaa. Telelääketiede mahdollistaa
parityöskentelyn pitkistä etäisyyksistä ja alueelli-
sesta lääkäripulasta huolimatta. Potilas voi tulla
diabeteshoitajan vastaanotolle, ja lääkäri voi olla
läsnä kohtaamisessa televideovälitteisesti. Nyky-
tekniikalla kuvan siirto onnistuu hyvin, ja keskus-
telu sujuu kuin kaikki olisivat samassa huoneessa.
Oikein sijoitellut kamerat välittävät jopa tunteen
suorasta katsekontaktista.

Potilaan haastattelu ja tutkiminen onnistuvat
mainiosti televideovälitteisesti. Lääkärillä on käy-
tettävissään potilaan sairauskertomus ja muu po-
tilaan hoidossa tarvittava informaatio. Potilaan
kuva voidaan välittää yhdelle näyttöruudulle ja
sairauskertomustiedot saadaan välittymään toisel-
le näytölle, jolloin lääkäri voi käyttää sairausker-
tomustietoja samalla tavalla kuin ollessaan samas-
sa huoneessa potilaan kanssa.

Keskustelu sujuu hyvin videovälitteisesti, kun-

han huolehditaan niistä hyvän keskustelun perus-
säännöistä, ettei puhuta päällekkäin ja maltetaan
odottaa, että kukin osapuoli on saanut sanoa sa-
nottavansa. Todellisen vuoropuhelun synnyttämi-
sessä tämä voi olla suuri etu. On kohdennettava
huomio puhumis- ja kuuntelemisvuoroihin ja siten
ajatusten vaihtoon. Tämä vaatii keskittymistä ja
tarkkaavaisuutta, mutta samalla syntyy tunne
kuulluksi tulemisesta ja ymmärtämisen halusta.

Televideovälitteisessä vastaanottotilanteessa
läsnä oleva hoitaja voi vastaanoton aikana tai sen
jälkeen tulkita potilaalle lääkärin sanomaa ja tar-
kentaa yksityiskohtia. Hän voi myös esittää lääkä-
rille sellaisia asioita, joista hän on potilaan kanssa
keskustellut, mutta jotka potilaalta voivat helpos-
ti jäädä esille ottamatta.

Hoitaja voi oppia kliiniseen tutkimiseen liitty-
vät standardit, kuten perifeerisen verenkierron tut-
kimisen ja neurologisen testauksen. Hän voi tehdä
nämä tutkimukset lääkärin seuratessa tilannetta
etäyhteyden avulla. Sydänäänet kuuluvat hoitajan
’operoiman’ elektronisen stetoskoopin välittäminä
suoraan lääkärille. Dokumenttikameralla välite-
tään verenpainekortin ja omaseurantavihkon mer-
kinnät, ja niitä voidaan tarkastella ja tulkita yh-
dessä. Hoitajan läsnäolo vastaanottotilanteessa li-
sää kaikkien tietämystä hoidon tavoitteista ja hoi-
tolinjoista.  Osapuolille kehittyy yhteinen ymmär-
rys asioista ja voidaan sopia yhteisistä päämääris-
tä. Lääkemääräykset voidaan antaa apteekkiin pu-
helimitse. Kokemukset Oulun yliopiston kansan-
terveystieteen ja yleislääketieteen laitokselta Kai-
nuuseen tuotetuista etälääkäripalveluista ovat ol-
leet myönteiset, ja hoitotulokset ovat alustavien
arvioiden mukaan olleet hyvät.

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi
Professori
Oulun yliopisto
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
skk@sun3.oulu.fi

Kirjallisuutta
• Larivaara P. Tiimityö ja verkostoituminen. s 439–451.

Kirjassa Kumpusalo E, Ahto M, Eskola K, Keinänen-
Kiukaanniemi S ym, Yleislääketiede. Duodecim 2005.

• Doherty WJ. The ways and the levels of collabora-
tion. Family systems medicine 1995;13:275–81.
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Juhlavuosi sujuu työn merkeissä

Diabeteskeskus 25 vuotta

Diabeteskeskuksen kurssitoiminta käynnistyi ke-
sällä 1980 upouusissa tiloissa Tampereella Näsi-
järven rannalla. Toiminnalle ei ollut malleja meil-
lä tai maailmalla, vaan opetusohjelma piti luoda
lähes tyhjästä ylilääkärin ja kymmenkunnan vaki-
tuisen työntekijän voimin. Alusta lähtien ohjel-
massa oli diabeetikoille suunnatun sopeutumisval-
mennuksen ohella diabetesalan täydennyskoulu-
tusta terveydenhuollon eri ammattiryhmille.

Diabeteskeskuksen kurssit olivat alusta lähtien
huippusuosittuja – ja ovat edelleen. Viime vuosina
erityisesti terveydenhuollon työpaikoille viedyt
koulutuspaketit ja -päivät ovat kasvattaneet suosi-
otaan. Diabeteskeskuksessa on kiinnitetty runsaas-
ti huomiota myös diabeetikoiden hoidonohjaukses-
sa käytettävien menetelmien ajanmukaisuuteen ja
kehittämiseen koko keskuksen olemassaolon ajan.

Pyysimme Diabeteskeskuksen toiminnasta 25
vuoden aikana vastanneita kolmea ylilääkäriä ker-
taamaan lukijoillemme kunkin toimikaudella ta-
pahtunutta kehitystä. Sirkku Tulokas oli käynnistä-

mässä kurssitoimintaa ja saatteli sen vakiintuneek-
si osaksi terveydenhuollon rakenteita. Seppo A.
Salo sai vastuulleen Diabeteskeskuksen mittavan
laajennushankkeen ja uusien toiminnan muotojen
etsimisen ja kehittämisen pahimpaan talouslaman
aikaan. Pirjo Ilanne-Parikka on jatkanut edeltäjien-
sä työtä vuodesta 1999. Hänen aikanaan toimintaa
ovat viitoittaneet kansallinen Diabeteksen ehkäisyn
ja hoidon kehittämisohjelma Dehko toimenpide-
suosituksineen ja tyypin 2 diabeetikoiden määrän
nopea lisääntyminen.

Diabeteskeskuksen juhlavuosi sujuu työn-
täyteisenä, kuten edeltäneet vuodetkin. Diabetes-
kursseja kehitetään tehtyjen seurantatutkimusten
ja Dehkon kuntoutusselvityksen perusteella entis-
tä paremmin palvelemaan sekä diabeetikoiden että
hoitoyksiköiden tarpeita. Täydennyskoulutukses-
sa korostuu suositun diabeetikon hoidon perus-
kurssin ohella räätälöity tiimikoulutus ja koulut-
tautumisen nivominen osaksi oman ja hoitoyksi-
kön toiminnan kehittämistä.
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Diabeteskeskus tarjoaa sopeutumisvalmen-
nusta ja kuntouttavaa hoitoa diabeetikoille
sekä  täydennyskoulutusta terveydenhuollon
eri ammattiryhmille ja hoitotiimeille. Kurssivuo-
rokausia oli vuonna 2004 yhteensä 9 673. Koko Diabeteskeskuksen toiminnan ajan on mahdol-

lisuuksien mukaan pidetty ovia auki uusille, diabee-
tikoita ja muita kurssilaisia mahdollisimman hyvin
palveleville hoidonohjauksen näkymille.
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• Sirkku Tulokas

 Diabeteskeskus 1980–1990:

Rohkeita päätöksiä,
innostusta ja kovaa työtä

Diabeetikoiden hoito on kehittynyt viime vuosi-
kymmeninä huimasti. Suomessa kehitys sai alkun-
sa valtion sokeritautitoimikunnan mietinnöstä,
joka julkaistiin 1976. Siinä annettiin ohjeet diabe-
teksen hoidosta ja hoidon organisoinnista. Vuon-
na 1980 valmistui Diabetesliiton kurssikeskus,
Diabeteskeskus. Se perustettiin vastaamaan hoi-
donohjauksen haasteisiin. Kyse oli aivan uudenlai-
sesta toiminnasta, jolle ei ollut mal-
lia muualla. Ei voi kuin ihailla Dia-
betesliiton tuolloisten johtajien ja
Raha-automaattiyhdistyksen päät-
täjien avarakatseisuutta ja kauko-
näköisyyttä. Ikään kuin olisi aavis-
tettu insuliinihoidossa tapahtuva
kehitys, joka merkitsi käytännössä
omahoidon vaatimusten kasvua,
vaikka toisaalta antoikin vapautta
jokapäiväiseen elämään. Samalla
kasvoi hoidonohjauksen tarve.

Ilmeisesti idea kurssikeskuksen
perustamiseen saatiin Diabeteslii-
ton virkistys- ja sopeutumisvalmen-
nuskursseista, joita oli järjestetty Virkkulassa,
vanhassa kesähuvilassa Aitolahdella Näsijärven
rannalla. Samalle tontille pystytettiin uusi Diabe-
teskeskus.

Kurssitoiminnalle malli kesäleireiltä
Ensimmäinen kurssi käynnistyi 28.heinäkuuta
1980. Henkilökunta, joka oli valittu edellisenä ke-
väänä, kerääntyi suunnittelemaan toimintaa pari
viikkoa ennen kurssitoiminnan alkua. Kurssien lu-
kumäärä ja kesto, maanantaista lauantaihin, oli
sovittu jo aiemmin. Viikon ohjelmassa tarjottiin
perustietoa diabeteksesta ja sen hoidosta. Kukin
henkilökunnan jäsen huolehti tietystä hoidonohja-
uksen alueesta. Ateriat, verensokerin mittaaminen
ja pistäminen olivat käytännön harjoitustilanteita,
jolloin kerrattiin vanhoja taitoja tai opeteltiin uut-
ta. Verensokerin omaseuranta oli mahdollista vas-
ta 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, joten se ei

ollut kaikille kurssilaisille tuttua. Insuliinin annos-
telussa oltiin siirtymässä ateriainsuliinin käyttöön
eli hoitomuotoon, jossa pistetään lyhytvaikutteis-
ta insuliinia ennen pääaterioita. Pitkävaikutteinen
insuliini alettiin jakaa kahteen pistokseen vuoro-
kaudessa. Insuliinin jakamisella moneen pistok-
seen pyrittiin lähelle normaalia insuliinineritystä ja
verensokeritasoa. Tavoitteena oli, että mahdolli-

simman moni kurssilainen saavut-
taisi hyvän sokeritasapainon jo
kurssin aikana ja uskoisi, että hyvä
hoitotulos on omissa käsissä. Tämä
edellytti pieniä muutoksia insuliini-
hoitoon, usein ainakin annosten vä-
hentämistä, mistä kurssilaisten hoi-
dosta omalla paikkakunnalla vas-
tanneet lääkärit eivät aina pitäneet.
Saimme terveisiä, joissa meitä ke-
hotettiin vain opettamaan, ei muut-
tamaan insuliineja! Se olisi kuiten-
kin ollut tavoitteidemme vastaista,
ja vähitellen lääkärit tottuivat sii-
hen, että hoitoon tehtiin muutok-

sia. Emme ehkä aina osuneet oikeaan insuliini-
muutosten toteuttamisessa kurssilaisten koti- ja
työoloja ajatellen, ja tasapaino saattoi joskus huo-
nontua kurssilla tehtyjen muutosten jälkeen. Kurs-
sin aikaiset insuliinimuutokset saattoivat kuiten-
kin rohkaista muuttamaan annostelua myöhem-
min myös kotioloissa.

Kurssitoiminta oli itse asiassa lääkinnällistä
kuntoutusta. Käytännössä puhuimme hoidon-
ohjauskursseista. Eräs kurssilaisen omainen kysyi,
miksi emme anna enemmän sopeutumisvalmen-
nusta, vaan puhumme vain hoidosta. Opetusryh-
mässä asiaa oli pohdittu, ja olimme päätyneet sii-
hen, että sopeutumisvalmennusta oli juuri se, mitä
teimme: varustimme diabeetikkoja ymmärtämään
diabetesta, krooniseen sairauteen liittyvää rasitus-
ta ja hoidon vaatimuksia. Käytännön hoitotoimiin
tuli harjoituksilla lisää varmuutta. Kurssilaisilla
oli tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja ottaa mallia toisis-

Tavoitteena oli, että
mahdollisimman
moni kurssilainen
saavuttaisi hyvän

sokeritasapainon jo
kurssin aikana ja
uskoisi, että hyvä

hoitotulos on omissa
käsissä.
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taan. Kyse oli diabeetikon ohjaamisesta hoidon
hallintaan ja riippumattomuuteen hoitohenkilö-
kunnasta. Kurssitoiminta sinällään oli empower-
mentfilosofian toteuttamista. Empowermentter-
miä ruvettiin käyttämään kuitenkin vasta kymme-
nen vuotta myöhemmin.

Taaksepäin katsoessa tulee mieleen, että olisi
ollut kokeilemisen arvoista järjestää ohjaus pienryh-
missä, osallistujan valinnan mukaan. Ryhmän vetä-
jänä olisi ollut sama henkilö koko kurssin ajan: ra-
vitsemusterapeutti, hoitaja, psykologi, lääkäri tai
liikunnanohjaaja. Ryhmissä olisi painotettu eri ai-
hepiirejä ohjaajan mukaan ja kurssilaisella olisi ol-
lut mahdollisuus syventyä yhteen hoidon osa-alu-
eeseen kerrallaan.

Työhönsä sitoutunut, osaava,
innostunut opetusryhmä
Opetusryhmäämme kuuluivat lääkärin lisäksi ravit-
semusterapeutti, psykologi, kolme opetushoitajaa,
emäntä ja liikunnanohjaaja. Työ oli kiireistä ja pak-
kotahtista lähes jokaviikkoisten kurssien takia. Lää-
käri toimi kurssikeskuksen johtajana, mikä edellyt-
ti yhteydenpitoa monelle taholle ja lukuisia kokouk-
sia, jotka kaikki piti hoitaa kurssitoiminnan ohessa.

Henkilökunnasta useimmat olivat muuttaneet
muualta, ja sopeutuminen uudelle paikkakunnalle
ja uudenlaiseen työhön vaati alkuun energiaa.
Kaikki puhalsivat kuitenkin yhteen hiileen ja olivat
innokkaina mukana suunnittelussa, kun toimin-
nasta pyrittiin rakentamaan mahdollisimman tar-
koituksenmukaista. Kurssien kasvava suosio, joka
näkyi hakijamäärien lisääntymisenä, antoi uskoa
siihen, että onnistuimme työssämme.

Toiminnan laajetessa henkilökuntaa voitiin lisä-
tä. Rahoitus tuli alkuun valtiovarainministeriöstä,
joka hyväksyi uudet toimet. Myöhemmin toimin-
taan saatiin tukea Raha-automaattiyhdistykseltä, ja
uudet toimet hyväksyttiin liiton johtoelimissä.

Toiminta laajeni nopeasti
Diabeteskeskuksen toimintaa kehitettiin työn
ohessa. Alkuun suuri osa työajasta meni erilaisten
vierailijoiden vastaanottamiseen ja toiminnan esit-
telyyn. Tuntui, että alkuvuosina kävijöiden virta
oli loputon. He olivat kuitenkin hyvin tervetullei-
ta ja arvokkaita keskukselle, ja vierailujen avulla
luotiin yhteistyö ja -ymmärrys puolin ja toisin.
Diabeteskeskuksesta tuli useiden yhteisöjen ja seu-
rojen jokavuotinen kokoontumispaikka. Muun
muassa diabetestutkijoiden ja lastenlääkäreiden
yhdistysten vuosittaiset kokoukset on pidetty Dia-
beteskeskuksessa.

Jo alun perin osa kurssiviikoista oli varattu
hoitajien koulutukseen. Tämä koulutus vaati no-
peasti laajentamista ja kurssiohjelmien kehittä-
mistä. Diabeetikoiden hoitoa pyrittiin keskittä-
mään erityisille diabetesvastaanotoille, ja henki-
lökunta tarvitsi koulutusta. Tarjosimme sekä dia-
beteksen hoidon peruskursseja että erilaisia jat-
kokursseja.

Oli selvää, että hoidonohjaukseen tarvittiin
opaslehtisiä ja muuta tiedotusaineistoa. Diabetes-
liitto ryhtyikin tuottamaan oppaita hoidonohjauk-
sen tueksi. Kirjoittajina olivat opetusryhmän jä-
senet, ja aineistot toimitti Diabetesliiton tiedotta-
ja. Kirjasista tuli pieniä bestsellereitä, ja myynti lii-
ton toimistosta oli vilkasta. Yritimmepä kuvata

Sirkku Tulokas (toinen
oikealta) toimi Diabetes-
keskuksen ylilääkärinä
vuosina 1980–1990. Hän
oli käynnistämässä ja
vakiinnuttamassa toimin-
taa, jolle ei ollut esikuvia
meillä tai maailmalla.
Työhön osallistuivat (vas.)
vastaava opetushoitaja,
myöhemmin koulutussuun-
nittelija Marja Puomio,
ravitsemusterapeutti Elii-
na Haapa (nyk. Aro) ja
opetushoitaja Leena
Kokkonen.
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opetusvideoitakin omin voimin, mutta ammatti-
taitomme ei siihen riittänyt.

Jonkin verran pyrimme myös selvittämään toi-
mintaa ja sen tuloksia.

Kurssilaiset opettivat
ymmärtämään diabetesta
Niiden kymmenen vuoden aikana, jotka toimin
Diabeteskeskuksen ylilääkärinä, tapasin monen-
laisia ihmisiä ja kuulin monia elämäntarinoita.
Diabetes tuli tutuksi, mutta silti tuntui, että jo-
kaisen kurssilaisen sairaus oli omanlaisensa. Eni-
ten ajatuksia herättivät hoitomotivaatioon liitty-
vät asiat. Monet kurssilaisista hoitivat itseään vä-
häeleisesti ja ongelmitta. Osalla diabetes näytti
kuitenkin olevan elämää hallitseva kohtuuton ra-
situs, jonka hoito helposti jäi. Pieni osa oli sellai-
sia, jotka eivät hoitaneet itseään. Perheet olivat
ymmärrettävästi huolissaan diabeetikkolapsis-
taan ja pyrkivät hoitamaan lastaan parhaan ky-
kynsä mukaan.

Vasta Diabeteskeskuksessa opin tuntemaan
sairastumiskriisin. Se sai minut miettimään, ovat-
ko ensimmäiset sairastumisen jälkeiset päivät tai
viikot merkittävimpiä sopeutumisen kannalta.
Niin monet kursseille tulleet, erityisesti lasten van-
hemmat, mutta myös muut, muistivat vuosien ta-
kaa ne hetket, jolloin he olivat saaneet tietää dia-

beteksestaan tai lapsensa diabeteksesta. He kertoi-
vat, minkälainen ilma oli ollut ulkona, mitä seinäl-
lä oleva kello oli näyttänyt, minkälainen lääkärin
ilme ja puheen sävy oli ollut ja niin edelleen. Lap-
setkin näyttivät muistavan sairaalaan joutumisen:
se oli merkinnyt rajoitusten alkamista.

Kertomusten valossa näyttää siltä, että jos en-
sitieto on ollut rohkaiseva ja rauhoittava, diabe-
tekseen sopeutuminen on helpompaa. ”On niitä
pahempiakin sairauksia”, moni sanoo. Mutta jos
diabetes pelottaa jo valmiiksi tai jos diagnoosi il-
moitetaan ylimalkaisesti, johtaako se hoito-ohjei-
den torjuntaan ja huonoon perehtymiseen koko
sairauteen? Muiden diabeetikoiden tapaaminen
näyttää olevan helpottavaa niille, joilla on sopeu-
tumisongelmia. Monet kurssilaiset kokivat Diabe-
teskeskuksen kurssien parhaimmaksi anniksi mui-
den diabeetikoiden tapaamisen, eli kurssi oli so-
peutumisvalmennusta, joka auttoi heitä sairauten-
sa hyväksymisessä.

• Sirkku Tulokas
LT, apulaisylilääkäri
Tampereen yliopistollinen sairaala
Sisätautien klinikka
PL 2000
33521 Tampere
sirkku.tulokas@pshp.fi

Kuva 1. Kurssien osallistujamäärät 1980–2004 Kuva 2. Kurssivuorokaudet 1980–2004
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Ammattilaisaineistot

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille 
tyypin 1 ja
2 diabeteksesta
eri kielillä Hinnat ovat voimassa 1.3.2005 alkaen. Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät hintoihin. Yli 85 euron

painotuotetilauksista annetaan 15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, d-Pes Clinic -opetus-cd:tä eikä Lapsen
diabetes -kansiota).  Yli 17 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

                •  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  •  p. (03) 2860 111
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Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Silmänpohjamuutokset

3026 Diabeettinen retinopatia -kuvasto 
silmänpohjamuutosten tulkintaan
17 euroa (kuvat ilman selitysosia 
internetissä www.diabetes.fi/aineis-
to/retinopatia)

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset
-opas 2 euroa

2021 Silmien laserhoito -lehtinen 1,50 euroa

Seuranta, sosiaaliturva

3049 Diabetespassi eli muovikansio, jossa
on hoidon seurantakortti (diabetes-
kortti), Minulla on diabetes -kortti, 
Diabeteksen seuranta -lehtinen sekä
Omahoidon pelisäännöt -lehtinen
2 euroa

5131 Diabeteskortti (osa passia,
50 kpl/nippu tai yksittäin) maksuton

5114 Minulla on diabetes -kortti 
(henkilötiedot, sokin ensiapuohjeet
eri kielillä) maksuton

5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas
maksuton myös internetissä
www.diabetes.fi/sosturva

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy,
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen
riskin arviointilomake, 50 sivun lehtiö
maksuton

9037 UUSI Tuijota omaan napaasi - Onneksi
tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä
-esite maksuton

9038 UUSI  Tyypin 2 diabetesvaara - TESTAA
RISKISI -juliste maksuton

2025 Mikä nyt neuvoksi? -opas tyypin 2
diabetesriskin hallintaan 1,50 euroa

2019 Ohjeita sinulle, joka olet vaarassa 
sairastua raskausdiabetekseen
-lehtinen 1,50 euroa

2017 Raskausdiabetes – pidä huolta itses-
täsi ja vauvastasi -opas 3 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabeetikko päivähoidossa
2,70 euroa

3036 TÄYSIN UUSITTU Diabetes koulu-
ikäisellä – Opas kouluille 3 euroa

1010 Diabetes-kirja  (täysin uudistettu 
painos v. 2003) 33 euroa

Diabetesneuvonta

3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti 16 euroa
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja

lapsille 6,50 euroa
3010 UUSI Lapsen diabetes – Perheen kansio

25 euroa
Diabetekseen sairastuneen lapsen
perheen alkuohjaukseen (tehtävä-
vihkoja tilattavissa myös erikseen
lapsille 4 euroa ja nuorille 6 euroa)

Ruokavalio

3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan
– ongelmista onnistumisiin syömisen
hallinnassa 12 euroa

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite 
maksuton

4012 Diabeetikon ruokavalinnat -kalvosarja
10 kalvoa + tekstit 25 euroa

3056 Sinä valitset -juliste (rasva ja liikapaino)
2 euroa

3041 Sydänmerkki-esite ammatti-
henkilöstölle maksuton

5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille 
maksuton

Diabeetikon ruokavalinnat 
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä

aterioita 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä

aterioita 500–600 kcal
3020 Vaihtoehtoja välipaloiksi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 UUSI Sinä valitset (rasva ja liikapaino)

Jalkojen ja hampaiden hoito

3011 UUSI d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-
tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen 
290 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029 Jalkajumppa
3030 Kenkien valinta
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon

* Repäisylehtiöt:
• 25-sivuinen 9 euroa
• 50-sivuinen 11 euroa
• 100-sivuinen 16 euroa
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  Diabeteskeskuksen 1990-luku:

Kasvun aika – talouslaman
saattelemana
Työskentelin Diabeteskeskuksen ylilääkärinä vuo-
sina 1990–1999. Nuo vuodet olivat työntäyteisiä
ja haasteellisia, mutta myös mielenkiintoisia ja an-
toisia. Ylilääkärin työhön voi katsoa kuuluneen
kolme osa-aluetta: varsinainen diabeetikoiden hoi-
to, työskentely opetusryhmässä sen jäsenenä ja ve-
täjänä sekä Diabetesliiton muu toiminta. Kaikilla
näillä osa-alueilla tapahtui kymmenvuotiskau-
tenani paljon muutoksia. Osa niistä aiheutui ulko-
puolisista tekijöistä, ja osa oli seurausta aktiivises-
ta tavoitteellisesta toiminnasta.

Aloittaessani ylilääkärin työni Diabeteskeskus
oli juuri viettänyt 10-vuotisjuhliaan. Itse asiassa
sain ottaa varaslähdön ja osallistua juhlatapahtu-
maan. Toiminta oli ensimmäisen vuosikymmenen
aikana löytänyt vakiintuneet muotonsa ja tervey-
denhuollon ja maksajien arvostaman aseman, jo-
ten työhön oli helppo tulla.

Monipistoshoito yleistyi 1990-luvun alkupuo-
lella tyypin 1 diabeetikoiden hoidossa, ja niinpä
hoitomuodon muutokset olivat kurssiviikon aika-
na yleisiä. Myöhempinä vuosina korostui ohjaus
hoidon yksilölliseen soveltamiseen. Tyypin 2 dia-
beetikoiden osalta lääkkeellisessä hoidossa yleistyi
tablettien ja insuliinin yhdistelmähoito. Se aloitet-
tiin monelle potilaalle kurssiviikon aikana. Myö-
hemmin alettiin korostaa tyypin 2 diabeetikoiden
kokonaisvaltaista hoitoa, jossa verensokerin lisäk-
si kiinnitettiin huomio verenpaineeseen ja veren
rasvoihin. Lääkkeettömällä hoidolla, erityisesti
painonhallintaan panostamisella, oli keskeinen
osuus ohjauksessa.

Diabeteskeskuksen laajennus toteutui
talouden tiukentumisesta huolimatta
1990-luvun alussa Diabetesliiton suurena haastee-
na oli Diabeteskeskuksen laajennus. Haastetta terä-
vöitti yhteiskuntaa kohdannut talouslama. Talou-
dellisen tilanteen kiristyminen ulottui terveyden-
huoltoon ja johti myös Diabeteskeskuksen kurssi-
toiminnan rahoituksen tiukentumiseen. Perusteelli-
sen harkinnan jälkeen laajennus kuitenkin toteutet-

tiin, ja uusitut tilat saatiin käyttöön vuonna 1993.
Diabetesliiton seuraava suuri ponnistus oli

Kansainvälisen diabetesliiton (International Dia-
betes Federation, IDF) kongressin järjestäminen
vuonna 1997 Helsingissä. Diabeteskeskus oli yksi
kongressin osallistujien retkikohteista, ja niinpä
useat sadat eri maista tulleet kongressivieraat tu-
tustuivat Diabeteskeskukseen ja sen toimintaan
heinäkuisena viikonloppuna. Henkilökunta oli
valmistautunut esittelemään toimintaa englannin-
kielisin posterein ja myös suullisesti. Nuo päivät –
ja koko kongressi – ovat jääneet mieleen suurena
yhteisenä ponnistuksena ja kohokohtana.

Uusia toimintatapoja,
aktiivista markkinointia
Edellä kuvatut diabeetikoiden hoidossa ja Diabe-
tesliiton toiminnassa tapahtuneet muutokset yh-
dessä monien muiden hoidonohjaukseen ja Diabe-
teskeskuksen toimintaedellytyksiin vaikuttaneiden
tekijöiden kanssa muokkasivat myös kurssitoi-
mintaa.

• Seppo A. Salo

Ylilääkäri Seppo A. Salon aika 1990-luvulla oli
nopean kasvun kausi: Diabeteskeskuksen laa-
jennus valmistui, henkilökunta lisääntyi ja kurssi-
tarjonta monipuolistui.
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Vuosikymmenen alun lama ja kurssien niuken-
tunut rahoitus saivat meidät aloittamaan Diabe-
teskeskuksen koulutuspalveluiden aktiivisen myy-
misen. Ideoimme ja aloimme markkinoida koulu-
tuspaketteja, jotka opetusryhmä vei terveyden-
huollon työpaikoille. Oli mielenkiintoista ja haas-
tavaa rakentaa koulutuspaketin sisältö sellaiseksi,
että se kattoi eri ammattiryhmien tarpeet – välillä
kuulijakunta ulottui kodinhoitajas-
ta lääkäriin. Ohjelmien suunnittelu
ja toteutus hioi myös opetusryhmän
sisäistä yhteistyötä. Näiltä usein
pitkiksi venyneiltä ”kauppamat-
koilta” jäi aina päällimmäiseksi
mielikuvaksi yleisön innostus ja
kiinnostus yhteistä asiaa, diabetek-
sen hoitoa, kohtaan. Toiminta, joka
alkujaan kehitettiin korvaamaan
muun kysynnän vähenemistä,
osoittautui tarpeelliseksi ja hyväksi
tavaksi lisätä diabetesta koskevaa
tietoa ja osaamista. Siitä muodos-
tuikin vakiintunut osa Diabeteskes-
kuksen toimintaa. Vuonna 2000 näitä eri ryhmille
räätälöityjä koulutuspaketteja oli 24, ja niillä ta-
voitettiin 850 kuulijaa.

1990-luvun aikana vakiintui myös työskente-
lytapa, jossa huomioitiin diabeetikoiden yksilölli-
set tarpeet ja elämäntilanne aikaisempaa tarkem-
min. Hoidonohjauksen tausta-ajatuksena vahvis-
tui vastuullista omahoitoa korostava empower-
mentajattelutapa. Diabeteskurssien sisältöä ja ra-
kennetta kehitettiin siten, että kurssilaisten yksi-
lölliset tarpeet voitiin ottaa huomioon yhä parem-
min. Käytännössä tämä johti kurssikokojen pie-
nentämiseen ja pienryhmätyöskentelyn lisäänty-
miseen. Myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä
otettiin käyttöön. Diabeetikoiden moninaiset tar-
peet huomioon ottaen luotiin myös erityyppisiä
kursseja eri kohderyhmille. Syntyi päiväkursseja,
painonhallinnan kursseja, kaksiosaisia kursseja,
eläkeläisten virikeviikkoja ja niin edelleen. Myös
ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjonta mo-
nipuolistui. Väliin tuntuikin, että koko ajan joko
suunnittelimme jotain uutta, muutimme entistä tai
ainakin sovelsimme entistä uudella tavalla. Tämä
tarjonnan monipuolistaminen näkyy erilaisten
kurssityyppien määrässä: vuonna 1990 ohjelmas-
sa oli 11 erilaista kurssia diabeetikoille ja kahdek-
san erilaista ammatillisen täydennyskoulutuksen
kurssia. Vuonna 2000 diabeetikoille tarjottiin 21
ja ammattilaisille 15 erilaista kurssia.

Haasteita ja lämmintä yhteishenkeä
Kurssitoiminnan voimakkaan kehittymisen mah-
dollisti ennen kaikkea koko opetusryhmän innostu-
neisuus ja vahva sitoutuminen työhönsä ja  sen ke-
hittämiseen. Kymmenvuotiskaudella saimme myös
lisää resursseja: vakituiseen henkilöstöön tuli lisää
yksi hoitaja sekä toinen lääkäri, joka alkuun oli
Diabeteskeskuksessa muutaman viikon vuodessa,

sitten säännöllisenä osa-aikaisena ja
vuodesta 1996 kokoaikaisena. Va-
kinaisen henkilökunnan lisäksi saa-
toimme palkata sijaisia ja tarvittaes-
sa tilapäistä henkilökuntaa eri ter-
veydenhuollon yksiköistä. Heidän
mukanaan saimme myös kosketusta
kentällä tapahtuvaan jokapäiväi-
seen työhön. Kurssitoiminnan vetä-
jänä ei yleensä tarvinnut joukkoa
motivoida, vaan vain pyrkiä ohjaile-
maan innostusta tiettyyn suuntaan
– ja pitipä väliin jarrutellakin.

Säännöllisen kurssitoiminnan
ohessa kuluneisiin vuosiin mahtui

monia hankkeita ja tehtäviä, jotka lisäsivät haas-
teita mutta myös piristivät ja innostivat. Mieleen
painuneita kokemuksia ja miellyttäviä muistoja on
kertynyt niin kansainvälisistä kontakteista, muun
muassa Virossa tehdystä yhteistyöstä, kuin osallis-
tumisesta moniin järjestöväen tapahtumiinkin.
Lämmin yhteishenki, joka tuntuu yhdistävän dia-
betesväkeä yli ammatti- ja kansallisuusrajojen, on
ollut positiivinen kokemus.

Ennen Diabetesliiton palvelukseen tuloani olin
työskennellyt terveyskeskuksessa 17 vuoden ajan.
Olin aloittanut potilaita hoitavana terveyskeskus-
lääkärinä ja edennyt hallinnollisiin tehtäviin koko-
aikaiseksi ylilääkäriksi. Hyvä perusterveydenhuol-
lon tuntemus oli vahvuuteni Diabeteskeskuksen
ylilääkärin työhön tullessani. Vuosien ajan paneu-
duin diabetekseen ja diabeetikoiden hoitoon, ja
pikkuhiljaa terveyskeskuksen arkipäivän tunte-
mus jäi taka-alalle. Vuosikymmenen lopussa oli
taas aika palata ammatillisille juurille terveyskes-
kuslääkäriksi työhön, jossa kiehtovat monipuoli-
suus ja pitkät potilassuhteet.

• Seppo A. Salo
LL, terveyskeskuslääkäri
Sairaalantie 6
35100 Orivesi
seppo.salo@orivesi.fi

Kurssitoiminnan
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 innostusta tiettyyn

suuntaan  – ja pitipä
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  Uuden vuosituhannen haasteet:

Dehko ja tyypin 2
diabeteksen ehkäisy
Kurssitoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota
diabeetikoille asiakaslähtöistä ohjausta ja tukea
elämän hallintaan diabeteksen kanssa. Terveyden-
huollon henkilöstölle tarjotaan koulutusta diabee-
tikoiden laadukkaaseen hoitoon ja hoidonohjauk-
seen. Sopeutumisvalmennuskurssien ja diabetes-
alan ammatillisen täydennyskoulutuksen ohella
kurssitoiminnan henkilöstön perustehtäviksi ovat
vakiintuneet erilaiset asiantuntijatehtävät sekä
hoidonohjauksen kehittäminen. Näiden perusteh-
tävien toteuttamista ovat viimeksi kuluneiden vii-
den vuoden aikana ohjanneet Diabeteksen ehkäi-
syn ja hoidon kehittämisohjelma Dehko toimenpi-
desuosituksineen, diabeetikoiden määrän voima-
kas lisääntyminen sekä kaksi vuotta sitten käyn-
nistynyt tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävä
Dehkon 2D-hanke. Laatupolitiikka ja toiminnan
vaikuttavuuden arviointi ovat osaltaan ohjanneet
kehitystä, kuten myös ammatillisen täydennys-
koulutuksen uudet suositukset. Ne korostavat täy-
dennyskoulutuksen laatua ja liittävät kouluttautu-
misen osaksi oman työn ja työyksikön toiminnan
kehittämistä ja laadunhallintaa.

Dehkon mukaan 1) Diabeteskeskus vastaa val-
takunnallisten diabeteskurssien (sopeutumisval-
mennus) järjestämisestä kaikenikäisille diabeeti-
koille ja heidän lähiomaisilleen ja 2) Diabeteskes-
kus järjestää kaikille diabeetikkoja hoitaville am-
mattiryhmille ja hoitotiimeille monimuotoista, dia-
beteksen hoitoon ja hoidonohjaukseen liittyvää täy-
dennyskoulutusta.  Siihen liittyy myös hoitoyksi-
köihin vietävä räätälöity koulutus ja konsultointi.

Työikäisten diabeetikoiden
kursseille vuoden jono
Kurssitoiminnan henkilöstö on jaettu kahteen pe-
rustiimiin: ”Mahtiimi” toteuttaa ja kehittää tyy-
pin 2 diabeetikoiden ja ”Intiimi” tyypin 1 diabee-
tikoiden kursseja ja ohjausta. Näiden perustiimien
lisäksi on muodostettu kurssikohtaiset vastuutyö-
parit sekä diabeetikoiden kursseille että täyden-
nyskoulutukseen. Vastuutyöparit suunnittelevat

oman kurssinsa ja toimi-
vat sen vetäjinä, tekevät
muutoksia silloin, kun se
arvioinnin ja palautteen
pohjalta katsotaan tar-
peelliseksi, sekä ylläpitä-
vät kurssin tuotekuvaus-
ta.

Diabeetikoiden kurs-
seille vuosittain osallistu-
vien määrä on vakiintu-
nut noin 1 200:aan. Kan-
saneläkelaitoksen järjes-
tämä sopeutumisvalmen-
nus, terveydenhuollon
maksusitoumukset ja
Raha-automaattiyhdis-
tyksen tukemat kurssit
muodostavat kukin noin
kolmanneksen rahoitus-
pohjasta. Vaikka kun-
toutus on ensisijaisesti
oman hoitopaikan vas-
tuulla, terveydenhuollon
maksusitoumusten määrä työikäisten kursseilla on
ollut vähäinen. Kelan kurssipaikoille onkin muo-
dostunut kiireellisiä lähetteitä lukuun ottamatta
huolestuttavan pitkä jono: työikäisten kursseille
pääsee vuoden kuluessa lähetteestä noin 30–40 pro-
senttia hakijoista, ja lopuilla jonotus kestää yli vuo-
den. Sen sijaan eläkkeellä olevien kursseille pääsee
hyvinkin nopeasti, ja perhe- ja nuortenkurssien
paikkoja olemme pystyneet lisäämään joustavasti
lähes kysyntää vastaavasti. Kurssien saama rahoi-
tus ja kurssikeskuksen tilat asettavat rajat kurssi-
laisten määrän lisäämiselle.  Lisäkapasiteettia saa-
daan siirtämällä osa täydennyskoulutuksesta Dia-
beteskeskuksen ulkopuolelle, kuten nykyisin on
suuntauksena.

Kurssien jaksottamista on kokeiltu vuosien
varrella monin eri tavoin. Suurin osa Kelan kurs-
seista muutettiin kaksiosaisiksi (5 + 5 vuorokaut-

• Pirjo Ilanne-Parikka

Pirjo Ilanne-Parikka on
ollut Diabeteskeskuksen
ylilääkärinä vuodesta
1999. Hänen kaudellaan
toimintaa on ohjannut
erityisesti Diabeteksen
ehkäisyn ja hoidon kehit-
tämisohjelma Dehko toi-
menpidesuosituksineen.
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ta) vuonna 2001. Tämä käytäntö on osoittautunut
hyväksi niin kurssilaisten kuin henkilökunnankin
kannalta. Munuais- ja siirtopotilaiden liiton ja
Näkövammaisten keskusliiton kanssa on tehty
yhteistyötä kurssien järjestämisessä vuosittain.
Näkövammaisten kurssin kurssipaikkana on vuo-
desta 2003 ollut Diabeteskeskus. Uusimpia esi-
merkkejä yhteistyöstä on vuonna 2004 Tampereen
kaupungin kanssa järjestetty mielenterveyspotilai-
den diabeteskurssi ja vuonna 2005 Kuurojen Pal-
velusäätiön kanssa järjestetty kuurojen tyypin 2
diabeetikoiden kurssi.

Nuorten kursseilla on painotettu tekemisen
kautta oppimista, ja osalle kursseista on liitetty
vuorokauden kestävä luonto- ja patikkaretki yöpy-
misineen. Diabeetikkolapsille ja heidän perheilleen
suunnatut kurssit tarjoavat erittäin tärkeäksi koe-
tun mahdollisuuden vertaistukeen ja kokemusten

jakamiseen. Diabeteskeskuksessa on panostettu las-
ten ohjaamisessa käytettävien menetelmien kehittä-
miseen, kuten myös sisarusten huomioimiseen.

Täydennyskoulutukseen
mieluiten työpareittain
Diabeteskeskuksessa järjestetyn ammatillisen
täydennyskoulutuksen osananottajamäärä on
vuosina 2000–2004 ollut suhteellisen vakio, eli
hieman alle 500 henkilöä on vuosittain osallistu-
nut koulutukseen. Tärkeimpänä kohderyhmänä
ovat säilyneet terveyden- ja sairaanhoitajat sekä
diabeetikoita hoitavat tiimit. Viisi vuorokautta
kestävä diabeetikon hoidon peruskurssi, jota eri-
laiset jatkokurssit täydentävät, on säilyttänyt
suosionsa. Peruskurssin sisältöjä ja työskentely-
muotoja on vuosien saatossa kehitetty, mutta tii-
vis viiden päivän kurssi on saanut siinä määrin
hyvän palautteen, että kurssin rakennetta ei ole
muutettu. Viime vuonna peruskurssi toteutettiin
ensimmäisen kerran Diabeteskeskuksen ulkopuo-
lella Tampereen keskustassa.

Lääkäreille ja lastenalan hoitajille järjestetään
myös kahden päivän mittaisia peruskursseja. Tii-
meille suunnattujen kurssien sisällöiksi ovat va-
kiintuneet tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostami-
nen, insuliinipumppuhoito, tyypin 2 diabeetikon
hoidon tehostaminen ja työterveyshuollon diabe-
tespäivät.  Vuodesta 2004 kaikkiin kursseihin on
liitetty kurssiin virittävä etukäteistehtävä ja useim-
piin myös jälkitehtävä.

Hoidonohjaus ja oman toiminnan arviointi ja
kehittäminen kuuluvat jokaiseen kurssiin. Sekä
lääkäreiden että hoitajien palaute tiimikursseista
on ollut hyvää. Kuitenkaan se kaunis ajatus, että
kursseille osallistuttaisiin hoitopaikoista työpa-
reittain, jolloin todellinen toimintakäytäntöjen
pohtiminen ja muuttaminen olisi mahdollista, ei
toteudu niin usein kuin olisi toivottavaa.

Olemme järjestäneet myös erillisiä ryhmäohja-
uksen työpajoja, ja tyypin 2 diabeetikoiden ryh-
mäohjaukseen on rakennettu malli yhdessä joiden-
kin terveyskeskusten diabetestyöryhmien kanssa.
Diabeetikon hoidon laadun kehittämiseen tähtää-
vä kolmiosainen työpaja toteutettiin ensimmäisen
kerran viime vuonna.

Koulutuksen räätälöintiä ja
asiantuntijatehtäviä
Diabeteskeskuksen ulkopuolella järjestettävä am-
matillinen täydennyskoulutus jakaantuu oman
henkilökunnan voimin toteutettavaan tilauskoulu-

Diabeteskeskuksen kurssitoiminnan
laatupolitiikka:

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on pa-
rantaa diabetesta sairastavien elämänlaatua ja
elämänhallintaa. Tähän liittyy keskeisesti diabe-
teksen ja sen hoidon ymmärrettävyys, hallitta-
vuus ja mielekkyys. Diabeteskurssi on osa diabe-
testa sairastavan sopeutumis- ja oppimisproses-
sia ja sen tulee liittyä saumattomasti oman hoito-
paikan toimintaan. Diabeteskurssin taustafiloso-
fia on empowerment. Diabeteskurssilla korostu-
vat vuorovaikutuksen asiakaslähtöisyys, yksilön
kunnioittaminen, vastavuoroisuus ja tasa-arvoi-
suus. Kurssilla tuetaan yksilön (ja perheen) kas-
vua hoidon hallintaan, lisätään hänen uskoaan
omaan kykyynsä hoitaa diabetesta ja autetaan
ylläpitämään ja löytämään uusia voimavaroja
itsensä hoitamiseen.

Ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoit-
teena on parantaa terveydenhuollon työntekijöi-
den valmiuksia toteuttaa korkeatasoista ja ajan-
mukaista diabeetikon hoitoa ja asiakaslähtöistä
hoidonohjausta ja siten turvata jokaiselle diabee-
tikolle tarkoituksenmukainen hoito ja omahoidon
tuki koko maassa asuinpaikasta riippumatta.
Täydennyskoulutus painottuu Diabeteskeskukses-
sa keskeisille ammattiryhmille järjestettäviin
kursseihin, jotka täydentävät ammatillisen perus-
koulutuksen antamia valmiuksia. Lisäksi toteute-
taan täydennyskoulutusta työpaikoilla niin, että
koulutustilaisuudet suunnitellaan kulloisenkin
kohderyhmän tarpeiden pohjalta.
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tukseen, muiden kouluttajatahojen kanssa tehtä-
vään yhteistyökoulutukseen ja hoitoyksiköissä ta-
voitteiden ja tilauksen perusteella toteutettuun
räätälöityyn koulutukseen. Kasvu on ollut hui-
maa: vuonna 2001 toteutettiin 32 koulutustilai-
suutta, yhteensä 84 tuntia, ja viime vuonna 91
koulutustilaisuutta, yhteensä 823 tuntia, joilla ta-
voitettiin yhteensä 3 320 ihmistä (kuva 1, s. 17).
Perinteisten luentojen ohella laajemmat, diabeeti-
kon hoidon ja ohjauksen sekä oman työyksikön
työn kehittämiseen tähtäävät koulutuspaketit ovat
lisääntyneet. Yksittäinen menestystarina on ollut
Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteistyönä kehittä-
mä painonhallintaryhmien ohjaajakoulutus. Pieni
päätös päivässä -projektista on kehittynyt moni-
muotoinen, myös verkko-oppimista hyödyntävä
koulutusohjelma molemmille liitoille.

Kurssitoiminnan henkilöstön asiantuntemusta
hyödynnetään niin Diabetesliiton sisällä kuin ul-
kopuolellakin. Osallistumme muun muassa diabe-
tesaineistojen ja Diabetes-lehden sisällön tuotta-
miseen, Diabetesliiton ja Dehkon erilaisiin työryh-
miin ja puhelinneuvontaan. Vuorotellen joku ope-
tushoitajista vastaa neuvontapuhelimeen ja sähkö-
posteihin viikon ajan. Viime vuonna vastasimme
2 200 puheluun ja 350 sähköpostikyselyyn. Vajaat
70 prosenttia puheluista tuli diabeetikoilta. Muita
soittajia olivat omaiset ja hoitohenkilökunta. Hen-
kilökunta pitää näitä tehtäviä pääsääntöisesti
oman työn näkökulmia laajentavina ja työn sisäl-
töä rikastuttavina. Ne tuovat vaihtelua viikoittain
vaihtuvien kurssien henkiseen kuormittavuuteen.
Toisaalta monipuolinen työnkuva lisää jokaisen
omaa vastuuta työnsä ja ajankäyttönsä suunnitte-
lusta.

Diabeetikon hoitotasapaino
paranee kurssin jälkeen
Kurssitoiminnan palveluiden laatua seurataan sys-
temaattisesti. Kaikilta kursseilta kerätään sekä toi-
mintaympäristöön että kurssin toteuttamiseen liit-
tyvä kirjallinen ja suullinen palaute. Palautteet
käsitellään viikoittain kurssiosaston yhteisessä pa-
laverissa ja muutaman kerran vuodessa kokoontu-
vassa talotoimikunnassa. Kehittämis- tai korjaus-
toimia tarvittaessa nimetään henkilöt, jotka niistä
vastaavat. Myös kurssien vaikuttavuuden arvioin-
tiin on kiinnitetty huomiota: välittömän ja hoito-
paikoista suullisesti saadun palautteen lisäksi on
vuosina 2002–2004 Kelan kursseilla toteutettu jäl-
kiseuranta, jossa selvitetään hoitotasapainon ohel-

la elämänlaatua ja hoitotyytyväisyyttä. Nuorten
kursseilla toteutetaan vuosina 2004–2005 jälki-
seuranta, jossa hoitotasapainon lisäksi selvitetään
muun muassa mielialaa ja diabetekseen liittyvää
elämänlaatua.

Kelan järjestämien kurssien vaikuttavuutta seu-
ratessamme olemme kiinnittäneet huomiota siihen,
että kursseille tullaan turhan myöhään: tyypin 1
diabeetikot ovat sairastaneet keskimäärin 17 vuot-
ta ja tyypin 2 diabeetikot kahdeksan vuotta. Opti-
maalisempi sopeutumisvalmennuskurssin ajankoh-
ta olisi noin 1–5 vuotta sairastumisesta tai vaihe,
jolloin on todettu jokin lisäsairaus tai -sairauksia.

Hoitotasapainoissa on todettavissa selvää pa-
rantumista kurssin jälkeen: niiden osuus, joiden
hoitotasapaino oli hälyttävän huono (HbA1c yli 9
%), pieneni 30 prosentista 19 prosenttiin (tyypin
1 diabeetikot) ja 22 prosentista yhdeksään pro-
senttiin (tyypin 2 diabeetikot) Kelan kursseille
vuonna 2002 osallistuneilla. HbA1c mitattiin puo-
li vuotta kurssin jälkeen.

Tulevaisuuden haasteet
Diabeteskeskus vastaa jatkossakin valtakunnalli-
sen sopeutumisvalmennuksen järjestämisestä ja
toimii ammatillisen täydennyskoulutuksen toteut-
tajana ja kehittäjänä diabeetikon hyvän hoidon
edistämiseksi. Alueellisia, hoitopaikkojen kustan-
tamia diabeteskursseja ja kuntoutusta sen sijaan
pitäisi lisätä eri puolilla maata. Kasvavaan hoi-
donohjauksen, ryhmäohjauksen ja kuntoutuksen
tarpeeseen, joka on seurausta tyypin 2 diabeteksen
ja metabolisen oireyhtymän lisääntymisestä, on
vastattava perusterveydenhuollon ja työterveys-
huollon paikallisin ja alueellisin toimin. Me voim-
me toimia kouluttajina ja olla siten mukana tuke-
massa tätä työtä.

Toinen keskeinen haaste on tyypin 1 diabeeti-
koiden hoidon ja ohjauksen kehittäminen. Hoito-
tasapainoissa tapahtunut edistyminen on ollut
vaatimatonta suhteessa käytössä oleviin työkalui-
hin. Tavoitteenamme on kehittää koulutusta pal-
velemaan entistä enemmän hoitoyksiköiden osaa-
mistarpeita, erityisesti hoidon- ja hoidonohjauk-
sen sekä kuntoutuksen laadun kehittämistä.

• Pirjo Ilanne-Parikka
LL, Diabeteskeskuksen ylilääkäri
Suomen Diabetesliitto ry
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
pirjo.ilanneparikka@diabetes.fi
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Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennus-
kurssien vaikuttavuutta tutkittiin vuoden 2002
kursseille osallistuneiden, työelämässä olevien
diabeetikoiden joukossa. Kyselyyn vastan-
neiden hoitotulokset muuttuivat selvästi
myönteiseen suuntaan, ja myönteisiä
muutoksia tapahtui myös omahoidossa,
mikä näkyi muun muassa veren-
sokerimittausten lisääntymisenä.

Sopeutumisvalmennuskurssien vaikuttavuudesta
on niukasti tietoa, mutta erilaisten hoidonohjauk-
sellisten interventioiden vaikutuksia diabeteksen
hoitoon sen sijaan on tutkittu. Meta-analyysissä
(1) havaittiin glukoositasapainon (HbA1c) laske-
neen erilaisten interventioiden jälkeen tyypin 2
diabeetikoilla keskimäärin 0,76 prosenttiyksik-
köä ja vähintään neljän kuukauden jälkeen 0,26
prosenttiyksikköä enemmän kuin verrokeilla. Lä-
himpänä Diabeteskeskuksessa järjestettävää so-
peutumisvalmennusta ovat tyypin 1 diabeetikoil-
le tarkoitetut DAFNE-tutkimusryhmän järjestä-
mät kurssit (2) ja Meilahden sairaalassa (3) järjes-
tetyt hoidonopetuskurssit. Molemmat interventi-
ot olivat viiden päivän mittaisia ryhmäohjaukseen
perustuvia kursseja. Sisällöllisiltä tavoitteiltaan
DAFNE-tutkimuksessa annettu ohjaus vastaa
Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennuskursseja
pyrkimyksessä insuliinimäärien joustavaan sovit-
tamiseen ravinnon mukaan. Molemmissa tutki-
muksissa havaittiin glukoositasapainon parantu-
neen kurssin jälkeen osallistujilla enemmän kuin
verrokeilla. Puolen vuoden seurannassa HbA1c-ar-
vot laskivat keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä
DAFNE-tutkimuksessa ja 0,7 prosenttiyksikköä
Meilahden sairaalan tutkimuksessa.

Diabeteskeskuksessa järjestettävien kurssien
vaikuttavuudesta on aikaisempia tutkimuksia (4–6),
ja toimintaa on kehitetty näiden pohjalta. Kurs-

seille osallistuneiden työikäisten diabeetikoiden on
havaittu olevan keskimäärin huonommassa hoito-
tasapainossa kuin verrokkidiabeetikoiden (5).
Kursseilla on todettu olevan myönteinen vaikutus
diabeteksen hoitoon ja psyykkiseen hyvinvointiin
(4-6). Kurssien seurauksena on havaittu muun
muassa kurssilaisten tietämyksen diabeteksesta li-
sääntyvän (4), diabeteksen omaseurannan parane-
van (4), kurssilaisten painon alenevan (6), liikun-
nan lisääntyvän (4,6) ja hoitotyytyväisyyden sekä
energisyyden ja positiivisen hyvinvoinnin kohene-
van (6). Tupakoinnissa sen sijaan ei ole havaittu
tapahtuvan muutoksia (4, 6). Glukoositasapainos-
sa (HbA1c) kohentumista näytti tapahtuvan kurs-
sia seuraavien kolmen kuukauden aikana, mutta
arvot olivat palanneet lähes ennalleen vuoden ku-
luttua kurssista (5, 6). Havulehdon (6) tutkimuk-
sessa ilmeni, että kursseista hyötyivät eniten ne
kurssilaiset, joiden tilanne diabeteksen suhteen
ennen kurssia oli huonoin.

Tässä raportissa kuvataan vuonna 2002 työ-
elämässä oleville diabeetikoille järjestettyjen Kelan
sopeutumisvalmennuskurssien seuranta. Laajem-
pana tavoitteena on löytää saatujen kokemusten
perusteella sopivat mittarit ja seurantatapa, jossa
normaalin toiminnan ohessa kertyvää ja kirjatta-
vaa tietoa voitaisiin käyttää toiminnan laadun ar-
viointiin ja kehittämiseen.

Aineisto ja menetelmät
Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennuskursseil-
le osallistui vuonna 2002 351 diabeetikkoa, joista
346:sta saatiin perustiedot. Heistä 177 osallistui
tyypin 2 diabeetikoille tarkoitetuille kaksiosaisille
kursseille, 44 kaksiosaisille tyypin 1 diabeetikoille
tarkoitetuille kursseille ja 125 yksiosaisille tyypin 1
diabeetikoille tarkoitetuille kursseille. Puoli vuotta
kurssin päättymisestä saatiin seurantatietoja
221:ltä kurssiin osallistuneelta henkilöltä (63,9 %).

Tiedot kerättiin lomakekyselyllä ennen kurssia

Tutkittua

• Inka Vaalamo, Jukka Marttila ja Pirjo Ilanne-Parikka

Diabeteskurssin jälkeen
myönteisiä tuloksia omahoidossa
ja hoitotasapainossa
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ja puoli vuotta kurssin jälkeen. Sokerihemoglobii-
ni (HbA1c), veren rasva-arvot ja verenpaine mitat-
tiin kurssilaisen omassa hoitopaikassa, ja kurssi-
lainen liitti kopion tutkimustuloksista vastauslo-
makkeeseensa. Kurssin aikana selvitettiin lääkitys,
tarkennettiin diagnoosit sekä mitattiin paino ja
verenpaine. Seurantatiedot analysoitiin niiden
osalta, joilta saatiin sekä perus- että seurantatie-
dot. Seurantaan vastanneet erosivat vastaamatta
jättäneistä siten, että he olivat vanhempia, heillä
oli perusmittauksessa alhaisempi HbA1c-arvo, he
seurasivat useammin verensokeriarvojaan, tupa-
koivat vähemmän ja liikkuivat enemmän.

Tulokset
Kurssilaisista oli naisia 163 (47,1 %) ja miehiä
183 (52,9 %). Kurssilaisten iän keskiarvo oli
48±10 vuotta ja he olivat sairastaneet diabetesta
keskimäärin 8 (tyypin 2 diabeetikot) ja 17 (tyypin
1 diabeetikot) vuotta.

Tyypin 1 diabeetikoiden HbA1c-arvot ja veren-
paine laskivat kurssin jälkeen (taulukko 1).
HbA1c-arvot laskivat keskimäärin 0,29 prosent-
tiyksikköä. Vajaalla puolella vastaajista (n=40; 45
%) HbA1c-arvot laskivat vähintään 0,5 prosent-
tiyksikköä. Niiden osuus, jotka seurasivat veren-
sokeriaan harvemmin kuin kerran viikossa, vähe-
ni 24 prosentista 11 prosenttiin.
Tupakoinnin suhteen ei tapahtu-
nut muutosta. Glukoositasapai-
non muutokseen olivat yhteydes-
sä ainoastaan HbA1c:n lähtöar-
vot (r=0,52, p=0.000). Mitä kor-
keampia HbA1c-lähtöarvot oli-
vat, sitä todennäköisemmin ky-
seiset arvot laskivat. Kun tarkas-
teltiin erikseen niitä tyypin 1 dia-
beetikoita, joilla HbA1c:n lähtö-
arvo oli yli 7,5 % (n=70), havait-
tiin, että heillä HbA1c-arvot laski-
vat keskimäärin 0,5 prosenttiyk-
sikköä (±1,09). Vastaavasti, kun tarkasteltiin näis-
tä erikseen niitä, joilla HbA1c oli yli 9 % (n=27),
havaittiin, että heillä HbA1c-arvot laskivat keski-
määrin 1,1 prosenttiyksikköä (±1,16). Glukoosi-
tasapainon paraneminen ei ollut yhteydessä muis-
sa muuttujissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Tyypin 2 diabeetikoilla HbA1c, diastolinen ve-
renpaine, paino, BMI ja kokonaiskolesteroli-,
LDL- ja triglyseridiarvot laskivat kurssin jälkeen

(taulukko 2). HbA1c-arvot laskivat keskimäärin
0,65 prosenttiyksikköä. Yli puolella kurssilaisista
(n=60; 56,1%) HbA1c-arvo laski vähintään 0,5
prosenttiyksikköä. Niiden osuus, jotka seurasivat
verensokeriaan harvemmin kuin kerran viikossa,
väheni 44 prosentista 36 prosenttiin.  Lääkemää-
riä tarkasteltaessa ilmeni, että insuliinipistosten
määrä kasvoi kurssin jälkeen. Samoin verenpaine-
lääkkeitä käytettiin kurssin jälkeen enemmän kuin
ennen kurssia. Lähtötilanteen HbA1c-arvot ja dia-
betestablettien määrä korreloivat positiivisesti sen
kanssa, miten paljon HbA1c-arvot laskivat
(r=0,59, p=0.000; r=0,28, p=0.004). Kun tarkas-
teltiin erikseen niitä tyypin 2 diabeetikoita, joilla
HbA1c:n lähtöarvo oli yli 7,5 % (n= 61), havait-
tiin, että heillä HbA1c-arvot laskivat keskimäärin
1,1 prosenttiyksikköä (±1,30). Vastaavasti, kun
tarkasteltiin näistä erikseen niitä, joilla HbA1c oli
yli 9 % (n=24), havaittiin, että heillä HbA1c-arvot
laskivat keskimäärin 1,9 prosenttiyksikköä
(±1,49). Glukoositasapainossa tapahtuvan muu-
toksen ei havaittu olevan yhteydessä sukupuoleen,
ikään tai muissa muuttujissa tapahtuneisiin muu-
toksiin.

Diabeteksen hoidon laatukriteerien (7) toteu-
tuminen ennen ja jälkeen kurssin on kuvattu tau-
lukossa 2, s. 27.

Pohdinta
Seurannan  perusteella Diabeteskes-
kuksen sopeutumisvalmennuskurs-
seille osallistuneiden ja seurantakyse-
lyyn vastanneiden kliinisissä hoitotu-
loksissa ja omahoidossa tapahtui
myönteistä kehitystä. Hoitotasapaino
ja verenpainearvot paranivat sekä tyy-
pin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla kurs-
sin jälkeen. Glukoositasapaino (HbA1c)
korjaantui noin puolella kaikista seu-
rantaan osallistuneista vähintään 0,5
prosenttiyksikköä. Kurssin jälkeen in-

suliinipistosten lukumäärät kasvoivat ja verenso-
kerin omaseuranta lisääntyi. Lisäksi tyypin 2 dia-
beetikoilla paino, painoindeksi ja lipidiarvot
(LDL, triglyseridit ja kokonaiskolesteroli) laskivat
ja verenpainelääkityksen käyttö kasvoi. Tyypin 2
diabeetikoilla liikunta lisääntyi luonnollisesti eri-
tyisesti niiden joukossa, jotka olivat liikkuneet ai-
kaisemmin niukasti tai eivät lainkaan. Kun tulok-
sia tarkasteltiin suhteessa Diabeteksen hoidon laa-

kka

Tyypin 2 diabeeti-
koilla HbA1c, diasto-

linen verenpaine,
paino, BMI ja

kokonaiskolesteroli-,
LDL- ja triglyseridi-

arvot laskivat
kurssin jälkeen.
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tukriteereihin (7), havaittiin, että yhä suurempi
osa kurssilaisista täytti kyseiset kriteerit seuranta-
vaiheessa.

Tulokset sopeutumisvalmennuskurssien vai-
kuttavuudesta olivat lähellä aikaisempien tutki-
musten myönteisiä tuloksia (5,6). Tupakoinnin
suhteen myönteistä kehitystä ei ollut havaittavissa
tässäkään tutkimuksessa (vrt. 6). Tätä saattaa
osaltaan selittää se, että tupakoivien osuus kurssi-
laisista (14 %) oli varsin pieni verrattuna tupa-
koivien suomalaisten aikuisten määrään yleensä
vuonna 2002 (24 %) (8).

 Perusmittaus       Seurantamittaus

Muuttujat           n  keskiarvo        SD          keskiarvo        SD     p

TYYPIN 1 DIABEETIKOT
HbA1c 

 (%) 89 8.6 1.5 8.4 1.4 0.0231

RRSyst (mmHg) 84 134.1 16.1 130.2 15.3 0.0271

RRDiast (mmHg) 84 81.2 9.3 78.1 9.8 0.0071

Paino (kg) 93 74.4 12.0 74.4 11.9 0.9841

BMI (kg/m 2 ) 85 25.6 3.2 25.6 3.1 0.9991

Insuliini (yks/vrk) 86 52.8 21.2 52.6 18.3 0.6112

Pistosten lkm/vrk 87 4.7 1.3 5.2 1.3 0.0012

TYYPIN 2 DIABEETIKOT
HbA1c (%) 107 8.0 1.5 7.4 1.3 0.0001

RRSyst (mmHg) 106 142.4 18.5 139.9 16.0 0.2201

RRDiast (mmHg) 106 86.7 8.7 83.4 7.0 0.0011

Paino (kg) 118 96.5 18.1 94.8 18.1 0.0001

BMI (kg/m 2) 116 32.9 5.8 32.2 5.5 0.0001

kok.kolesteroli (mmol/l) 80 5.0 1.0 4.6 0.7 0.0001

HDL (mmol/l) 80 1.2 0.3 1.2 0.4 0.1541

LDL (mmol/l) 69 3.0 0.8 2.7 0.7 0.0011

Trigl (mmol/l) 78 2.3 1.4 2.0 0.9 0.0161

Diabetestabletit (DDD) 111 1.7 1.0 1.6 1.0 0.6132

Insuliini  (yks/vrk) 97 30.1 40.2 32.6 43.8 0.5382

Pistosten lkm/vrk 90 1.1 1.5 1.3 1.7 0.0462

Verenpainelääke (DDD) 108 1.4 1.4 1.9 1.6 0.0002

Rasvalääke (DDD) 100 0.5 0.7 0.7 0.8 0.0562

ASA (DDD) 102 0.7 0.5 0.8 0.4 0.1172

1riippuvien otosten t-testi,
2Wilcoxon -testi
DDD=määritelty vuorokausiannos (Lääkelaitos 2004)

Taulukko 1. Tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden kliiniset tiedot perus- ja seurantamittauksessa.

Tässä tutkimuksessa seuranta-ajankohdaksi
oli valittu puoli vuotta kurssin jälkeen. Kurssin
vaikutuksen voi odottaa kantavan ainakin tämän
ajan, ja toisaalta aika on riittävän pitkä, jotta
käyttäytymismuutosten vaikutus seurattaviin lää-
ketieteellisiin tekijöihin näkyy. Mikäli seuranta
olisi järjestetty aikaisemmin, osa tuloksista olisi
aikaisempien tutkimusten perusteella ollut toden-
näköisesti parempia: kolmen kuukauden kuluttua
kurssista kurssin vaikutukset ovat olleet voimak-
kaimmillaan ja heikentyneet myöhemmin (5, 6).
Toisaalta vielä pitempi seuranta vaikeuttaisi vai-
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kutusten yhdistämistä nimen-
omaan kurssiin.

Koska tutkimuksessa ei ollut
mukana verrokkiryhmää, on mah-
dollista, että myönteinen kehitys
johtuu muista, sopeutumisvalmen-
nuskurssista riippumattomista te-
kijöistä. Tutkimuksissa, joissa
kontrolliryhmää on käytetty     (5,
6), ei verrokkien osalta kuitenkaan
ole havaittu vastaavaa myönteistä
kehitystä. Myös sitä, mitkä tekijät
kurssissa mahdollisesti vaikuttivat myönteisesti,
on vaikeaa selvittää kurssien moninaisuudesta
johtuen. Yksittäisistä tekijöistä ainoastaan diabe-
testablettien määrän kasvun havaittiin olevan yh-
teydessä glukoosiarvojen laskemiseen tyypin 2
diabeetikoilla.

Myönteiset muutokset laboratorioarvoissa oli-
vat sitä todennäköisempiä ja merkittävämpiä,
mitä huonompia arvot olivat lähtötilanteessa. On
järkevää ajatella, että mitä huonompi lähtötilanne
on, sitä helpompaa ja tärkeämpää on tilanteen pa-
rantaminen. Osa näistä myönteisistä muutoksista
voi selittyä myös tilastollisesti: mitä kauempana
keskiarvosta arvo on perusmittauksessa, sitä to-
dennäköisempää on, että se seurannassa on lä-
hempänä keskiarvoa (9). Joka tapauksessa myös
keskiarvoissa tapahtui muutoksia, joten vastan-
neiden joukossa on tapahtunut myönteistä kehi-
tystä.

Diabeteskurssi on suh-
teellisen lyhyt jakso, ja
oman hoitopaikan tuki
ja jatko-ohjaus kurssin

jälkeen on kurssilla
saavutettujen myön-

teisten muutosten
kannalta tärkeää.

          perusmittaus    seuranta            p1        perusmittaus     seuranta           p1

HbA1c (%)
< 7.5 21.3 28.1 0.180 43.0 65.4 0.000
> 9.0 30.3 19.1 0.012 22.4 9.3 0.004

 RR syst (mmHg)
< 130 44.0 60.7 0.011 32.1 34.0 0.715
> 160 8.3 6.0 0.527 14.2 9.4 0.275

BMI (kg/m2)
< 25 49.4 41.2 0.008 4.3 6.0 0.317
> 30 5.9 5.9 1.000 61.2 57.8 0.248

1Wilcoxon testi

Taulukko 2.  Typin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden kliiniset tiedot suhteessa
Dehkon laatukriteereihin.

Tyypin 1 diabeetikot (%-osuus)        Tyypin 2 diabeetikot (%-osuus)

Nyt seurattavina muuttujina
oli ainoastaan kliiniseen hoitotu-
lokseen ja omahoitoon liittyviä
muuttujia. Näiden lisäksi olisi tär-
keää tutkia myös kurssilaisten elä-
mänlaatua ja hyvinvointia laajem-
min. Kliinisten hoitotulosten para-
neminen ei välttämättä kerro dia-
beetikoiden elämänlaadun parane-
misesta. Tyypin 1 diabeetikoiden
hoitotasapainon osalta tässä tutki-
muksessa tarkasteltiin ainoastaan

HbA1c-arvoja. Niiden lisäksi olisi tärkeää tietää,
mitä muutoksia tapahtuu hypoglykemioiden mää-
rässä.

Vaikka tutkimuksen aineisto oli kliinisesti va-
likoitunut, sopeutumisvalmennuskursseille osallis-
tuneiden laboratorioarvot olivat lähellä suoma-
laisten diabeetikoiden vastaavia arvoja vuosina
2000 ja 2001 (vrt. 10). Kurssilaisten hoitotasapai-
not olivat tyypin 1 diabeetikoiden osalta maamme
keskimääräisellä tasolla ja tyypin 2 diabeetikoiden
osalta hieman huonommat kuin tyypin 2 diabeeti-
koilla yleensä (mediaani 8,0 % vs. 7,6 %). Kurssi-
laisten kolesteroli- ja verenpainearvot olivat hyvin
lähellä diabeetikoiden yleistä tasoa.

Vastausprosentti oli seurannassa 63,9 prosent-
tia, mikä kestää vertailun useimpiin kyselylomake-
tutkimuksiin. Kuten aikaisemmissakin tutkimuk-
sissa (5, 6), myös tässä näyttää siltä, että seuran-
taan vastaajat poikkeavat lähtöarvoiltaan seuran-
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Repaglinidi erityiskorvattavaksi

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt repaglinidin erityiskorvatta-
vaksi diabeteksen hoidossa toukokuun alusta 2005. Repaglinidi on
pikavaikutteinen insuliinineritystä lisäävä ateriatabletti. Sen kauppanimi
on NovoNorm ja valmistaja Novo Nordisk Farma Oy.

taan vastaamatta jättäneistä positiiviseen suun-
taan. Tämä vaikuttaa osaltaan tuloksiin. On ole-
tettava, että kurssilaisilla, jotka eivät seurantaan
osallistuneet, ei ole tapahtunut ainakaan myön-
teistä kehitystä.

Seurannan perusteella sopeutumisvalmennus
vaikuttaa osallistujien omahoidon toteuttamiseen,
mikä näkyy monien lääketieteellisten arvojen ko-
henemisena. Diabeteskeskuksen kurssien vaikutta-
vuutta tutkittaessa on huomioitava, että kurssi on
suhteellisen lyhyt jakso ja oman hoitopaikan tuki
kurssin jälkeen on kurssilla saavutettujen myön-
teisten muutosten säilymisen kannalta tärkeää (4,
5, 11). Tavoitteena on, että sopeutumisvalmennus
ja sen vaikuttavuuden seuranta kuuluvat saumat-
tomana osana diabeetikon hoito- ja kuntoutuspro-
sessiin.

• Inka Vaalamo
PsM, psykologi

• Jukka Marttila
PsL, erikoispsykologi (terveyspsykologia)

• Pirjo Ilanne-Parikka
LL, ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
pirjo.ilanneparikka@diabetes.fi
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Kaikki hyöty irti diabeteskurssista

Diabeteskeskuksen diabeetikoille suunnattu
kurssitarjonta on monipuolinen: kursseja
järjestetään eri-ikäisille ja eri diabetestyyppiä
sairastaville sekä näkövammaisille ja nefro-
patiaa sairastaville. Kursseja järjestetään
tarpeen mukaan myös muille erityisryhmille,
esimerkiksi viittomakielisille kuuroille ja mielen-
terveyspotilaille on ollut kursseja.
     Jokaisen kohderyhmän kurssilla on omat
tavoitteensa, joita tarkennetaan kurssin alussa
osallistujien tarpeiden pohjalta. Eniten kurssista
on hyötyä silloin, kun se ei jää irralliseksi inter-
ventioksi, vaan nivoutuu luontevaksi osaksi
oman hoitopaikan tarjoamaa hoidonohjausta.

Diabeteskeskuksessa kurssin toteutuksesta vas-
taa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lää-
käri, opetushoitajat, ravitsemusterapeutti, psy-
kologi, liikunnanohjaaja, vapaa-ajanohjaaja,
jalkojenhoitaja ja emäntä. Kurssilainen voi hyö-
dyntää tätä laaja-alaista asiantuntemusta luen-
noilla, pienryhmäkeskusteluissa ja yksilövas-
taanotoilla.

Diabeteskurssin merkitys saattaa olla osallis-
tujille hyvin moniulotteinen. Kurssi auttaa irrot-
tautumaan arjesta ja tarkastelemaan omaa elämää
ja sen muutostarpeita uudesta näkökulmasta. Ko-
kemusten vaihtaminen toisten samojen ongelmien
kanssa painiskelevien kanssa helpottaa sopeutu-
mista diabetekseen ja antaa mittasuhteita omille
ongelmille. Taudin vakavuuden ja siihen liittyvien
pelkojen käsittely voi vapauttaa voimavaroja
omaan hoitoon.

Diabeteskurssi on prosessi
Diabeteskurssin voi ajatella alkavan siitä hetkes-
tä, kun kurssille hakeutuminen ensimmäisen ker-
ran käy diabeetikon mielessä. Osa diabeetikoista
hakeutuu kurssille oma-aloitteisesti, mutta usein
tärkeänä aloitteentekijänä on hoitaja tai lääkäri.
Diabeetikot eivät välttämättä tiedä kursseista, tai
hakumenettely on heille vieras. Ikäihmiselle kyn-
nys lähteä vieraalle paikkakunnalle voi olla kor-
kea.

Kurssille tarvitaan oman hakemuksen lisäksi
lääkärin lähete. Hakuvaiheen jälkeen seuraa odo-
tusvaihe, jonka pituus vaihtelee kurssikohtaisesti
muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. Työ-

Voimia ja varmuutta omahoitoon
• Kati Hannukainen

Kurssilaiset harjoittelevat päivit-
täistä hoitoa käytännön tilanteissa.
Tavoitteena on saada onnistumisen
kokemuksia ja rohkeutta omien
valintojen tekemiseen.

D+L 2/2005/18 4.4.2005, 10:4829



30 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HUHTIKUU 2005

Hoitoon liittyvien
asioiden harjoittelu
käytännössä antaa
onnistumisen koke-
muksia ja herättää

motivaation.

ikäisten tyypin 2 diabeetikkojen
kursseille pääsyä joutuu odotta-
maan pisimpään. Eläkeläisten kurs-
seille ei sen sijaan ole jonoja. Odo-
tusvaihe on tärkeä osa prosessia, ja
monia myönteisiä muutoksia tapah-
tuu jo ennen kurssia. Hoitopaikassa
kannattaa hyödyntää tätä odotusai-
kaa ja sen ohjaukselle otollista maa-
perää.

Hyvä ryhmähenki on onnistuneen kurssin
edellytys, ja sen luomiseen kiinnitetään kurssin
alussa paljon huomiota. Kokemusten vaihtaminen
ja vertaistuki ovat niitä asioita, jotka kannattele-
vat vielä kurssin jälkeenkin. Ryhmässä voi jakaa
oman elämänsä tarinasta merkityksellisiä asioita
ja saada kokemuksen kuulluksi tulemisesta.

Kun on tullut kuulluksi, voi ottaa vastaan tie-
toa. Kurssilla annetaan tietoa siitä, mistä diabetek-
sessa on kyse ja mitä voi itse tehdä. Tieto pyritään
antamaan sopivina annoksina siten, että kurssilai-
nen ehtii miettimään, mitä käsiteltävät asiat tarkoit-
tavat juuri hänen kohdallaan ja miten  tieto on sovel-
lettavissa omaan arkipäivään. Kurs-
silainen arvioi omaa tilannettaan ja
päättää itse, mitä asioita hän lähtee
muuttamaan.

Diabeteksen vakavuus
paljastuu monelle vasta
kurssilla
Tieto herättää usein myös tuskan.
Monelle diabeteksen vakavuus pal-
jastuu vasta kurssin aikana. Työs-
tettynä tämä ahdistus voi viedä hoitoa eteenpäin
positiivisella tavalla, mutta käsittelemättömänä se
saattaa olla hyvän hoidon este. Moni diabeetikko
tuntee syyllisyyttä sairastumisestaan tai siitä, ettei
ole alusta saakka ottanut diabeteksen hoitoa tar-
peeksi vakavasti. Vanhemmat saattavat syyttää it-
seään lapsensa sairastumisesta. Diabetekseen liit-
tyy myös monia pelkoja: toisaalta korkean veren-
sokerin ja lisäsairauksien pelko, toisaalta pelko lii-
an matalasta verensokerista, kontrollin menettä-
misestä ja sokista. Psykologin vetämissä ryhmissä
on mahdollisuus käsitellä diabetekseen liittyviä
kielteisiä tunteita.

Asioiden harjoittelu käytännössä antaa onnis-
tumisen kokemuksia ja herättää motivaation.
Ruokailutilanteissa harjoitellaan ruuan annoste-

lua. Huomiota kiinnitetään sekä
ruuan laatuun että määrään: tyypin
1 diabeetikot arvioivat, miten paljon
hiilihydraatteja ruuassa on, ja tyypin
2 diabeetikot pyrkivät malliannos-
ten avulla hahmottamaan, mikä on
sopiva määrä ruokaa.

Kurssilla voi saada myönteisiä
kokemuksia liikunnasta ja sitä kaut-

ta kipinän liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen.
Liikunta on ohjattua ja turvallista, mikä on tärkeä
näkökohta etenkin ylipainoisten tyypin 2 diabee-
tikkojen liikunnan aloittamista ajatellen. Ohjattu
verensokeritulosten tulkinta antaa kurssilaiselle
rohkeutta sovittaa yhteen hoidon eri osatekijät –
ruokavalio, liikunta ja lääkitys.

Prosessi jatkuu
hoitopaikassa
Diabeteskurssi on yhteistyötä osallistujan hoito-
paikan kanssa. On tärkeää, että kurssi liittyy hoi-
topaikassa annettavaan ohjaukseen ja tukee sitä.
Kurssin aikana diabeetikkoa ohjataan laatimaan

realistiset pitkän ajan tavoitteet
omalle hoidolleen ja löytämään
konkreettisia keinoja näiden tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Ne kirja-
taan Diabeteskeskuksen tiimin laa-
timaan yhteenvetoon, joka lähete-
tään sekä hoitopaikkaan että kurssi-
laiselle. Jatkohoitosuunnitelmasta
käyvät ilmi myös lääkemuutokset,
jos sellaisia on tehty, ja suositukset
jatkoseurannasta. Diabeteskurssi ei

ole taikasauva, jolla diabeetikon ongelmat ratkais-
taan kerralla. Kurssi voi kuitenkin vaikuttaa pit-
källe diabeetikon tulevaisuuteen, jos kurssilla vi-
rinnyt motivaatio ja oivallukset saavat jatkohuol-
toa omasta hoitopaikasta ja prosessi jatkuu hoito-
paikan tukemana.

• Kati Hannukainen
Vastaava opetushoitaja
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
kati.hannukainen@diabetes.fi

Odotusvaihe on tär-
keä osa prosessia, ja
monia myönteisiä

muutoksia tapahtuu
jo ennen kurssia.
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  Kurssilaisen kommentti

  Eväitä arkeen
Pekka, Sabina, Sirkka, Eero, Aira, Salla, Maija,
Aulikki, Janne, Armi ja Tapio. Siinä diabeetikko-
ryhmä, joka kokoontui kaksijaksoiselle kurssil-
le Diabeteskeskukseen lokakuussa 2003 ja
toukokuussa 2004. Kurssilaisten lisäksi muka-
na oli kaksi omaista, oma vaimoni Leena ja
Ville, joka oli Airan tukena. Kaikilla kurssimme
jäsenillä on näkövamma, minulla ja kahdella
muulla käytännössä sataprosenttinen.

Liikuntasalissa järjestetystä ensitapaamisesta
lähtien vallitsi osallistujien välillä vapautunut
tunnelma. Kurssin aikana saimme tietoa diabe-
teksen hoidon eri osa-alueista: insuliineista ja
muusta lääkehoidosta sekä ravitsemuksesta ja
liikunnan vaikutuksista. Hoitoon liittyviä asioi-
ta harjoiteltiin myös käytännössä. Näille harjoi-
tuksille loi perustan kurssin alussa tehty lääkä-
rintarkastus hoitomuutoksineen.

Sovin ensimmäisessä tapaamisessa lääkärin
kanssa insuliinieni vaihtamisesta: siirryin NPH-
insuliinista pitkävaikutteiseen insuliinijohdok-
seen ja lyhytvaikutteisesta ateriainsuliinista pi-
kainsuliiniin. Vaihdokset sujuivat ilman erityisiä
ongelmia. Sokeritasapainon omaseuranta ja
mahdollisuus keskustella tarvittaessa hoitajien
kanssa sen tuloksista antoivat varmuuden muu-
tosten onnistumisesta.

Kurssilaiselle syntyy helposti vaikutelma,
että kurssi on sarja ruokailuja. Pian ymmärsin,
että ruokailutilanteet toimivat ohjaustilanteina,
joissa on mahdollisuus harjoitella hiilihydraatti-
en määrän arviointia – puntaroimme kouris-
samme niin banaania kuin pottuakin – ja insu-
liiniannoksen määrittämistä.

Oma paita likoon
Vertaistuen merkitystä ei voi olla korostamatta.
Sen saaminen tosin edellyttää avoimuutta kurs-
silaiselta, mikä ei kaikille ole helppoa: kokemus-
ten ja tunteidenkin pitää antaa tulla yhteiseen
keskusteluun aidosti. Siinä kurssimme ehkä on-
nistui tavallista paremmin, sillä keskustelu on-
gelmistamme lähti liikkeelle kuin itsestään, välil-
lä huumorin sävyttämänä.

Toinen viikon mittainen kurssijakso oli noin
puoli vuotta ensijaksosta. Kaikki tulivat touhuk-
kaina paikalle saadakseen tavata ja kuulla, mi-
ten muiden elämä oli välikuukausina sujunut ja
miten kurssilla saadut opit olivat auttaneet.
Henkilökunta oli toisella jaksolla sama kuin en-
simmäiselläkin, mitä pidän erinomaisena asiana.
Samat tutut asiantuntijat olivat seurantavaihees-
sa antamassa palautetta.

Seurantajakso oli erityisen tärkeä hoitomoti-
vaation kannalta. Se, mitä viljeltiin alulle ensim-
mäisen jakson aikana, oli nyt kokeiltu kotona
arjen keskellä. Välikuukausina oli herännyt mo-
nia kysymyksiä, ja me kaikki koimme äärimmäi-
sen tärkeäksi, että saimme vastauksilla pakatun
kassin kotiinviemisiksi viimeiseltä jaksolta.

Kokemukseni on, eikä tämä ole pyydetty
mainoslause, että kursseille kannattaa tulla.
Mutta kurssilaisen on hyvä laittaa omakin paita
likoon ja hakea aktiivisesti luennoista ja käytän-
nön opastuksesta vastauksia omiin arkitarpei-
siinsa diabeteksen hoidossa. Vanha totuus on,
että jos kysyy, paljastaa tietämättömyytensä,
mutta jos vaikenee, tietämättömyys säilyy.

• Tapio Hannula
Ymmyrkäisentie 15
90580 Oulu
P. (08) 556 6024
tapio.hannula@pp.nkl.fi

• Tapio Hannula
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• Sari Härmä-Rodriguez

Piikikäs nuoruus
– oppia, ymmärrystä ja uusia
kavereita nuorten kurssilta

Diabeteskeskuksessa on järjestetty nuorten
sopeutumisvalmennuskursseja kurssikeskuk-
sen valmistumisesta lähtien ja jo tätä ennen
niin sanottuja Virkkulan leirejä 1960-luvulta
lähtien. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena
on helpottaa ja tukea nuoren elämää diabetek-
sen kanssa. Kurssiohjelmaa on kehitetty jatku-
vasti vuosien varrella. Keskeisinä tavoitteina
on luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilma-
piirin kurssin aikana ja antaa nuorille mahdolli-
suus oppia yhdessä kokemusten kautta. Kurs-
sin tarkoituksena on myös tukea nuorten kas-
vua ja elämänhallintaa sekä motivoida heitä
hoitamaan itseään.

Meitä nuorten kurssien toteuttajia kiinnostaa, mil-
laisia kokemuksia nuoret ovat saaneet kurssin ai-
kana. Olemmeko onnistuneet rakentamaan kurs-
siohjelman, joka tukee nuorten tarpeita ja antaa
nuoren itsetuntoa tukevia, hyviä kokemuksia dia-
betekseen liittyen? Hoitopaikat eri puolilla Suo-
mea lähettävät nuoria Diabeteskeskukseen, joten
olemme myös heille vastuussa kurssien laadusta.
Nuorten kokemusten kartoittamiseksi  tein kesäl-
lä 2004 kasvatustieteen opintoihin liittyvän työn,
jossa kartoitettiin sitä, miten nuoret olivat koke-
neet kurssin ja miten se oli tukenut diabeteksen
hallintaa ja hyväksymistä, elämänhallintaa yleen-
sä ja hoitomotivaatiota. Kartoitus tehtiin kahdel-
la 14–15-vuotiaiden nuorten kurssilla.

Nuorten kurssi oppimisen tukena
Nuorten kurssi kestää kuusi päivää, ja kurssille
otetaan 20 nuorta. Heidän kanssaan työskentelee
moniammatillinen tiimi, josta kaksi opetushoita-
jaa ja  kaksi liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajaa ovat
nuorten kanssa aamusta iltaan ja tutustuvat näin
nuoriin hyvin kurssin aikana. Nuorten vanhem-

mat tapaavat kurssin henkilökunnan kurssin alka-
essa ja päättyessä. Tarvittaessa heihin pidetään
yhteyttä puhelimitse viikon aikana.

Kurssilla panostetaan ryhmässä toimimiseen ja
opiskellaan samalla diabetekseen liittyviä asioita.
Hoidonohjauksessa ryhmää voidaan pitää myös
ihmissuhde- tai kasvuryhmänä. Tavoitteena on
kohtaaminen ja kasvu sekä samanlaisten koke-
musten ja ongelmien jakaminen (1). Eri asiantun-
tijoiden vetämissä pienryhmissä nuoret osallistu-
vat ja opiskelevat keskustellen.

Kurssiohjelmassa hyödynnetään myös koke-
muksellista oppimista ryhmää hyväksi käyttäen.
Aikaisemmat kokemukset muovaavat ihmisen kä-
sitystä ja toimintaa. Mennyt ja nykyinen ennakoi-
vat myös tulevia kokemuksia; niiden perusteella
muodostuu odotuksia ja toiveita sekä käsityksiä
tulevaisuuden luonteesta (2). Kokemuksellista op-
pimista hyödynnetään päivittäin ruokailu-ja ve-
rensokerimittaustilanteissa sekä insuliiniannoksia
mietittäessä. Viikon puolivälissä tehdään yön yli
kestävä vaellusretki. Retken tavoitteena on tiivis-
tää nuorten ryhmää entisestään ja tarjota elämyk-
sellinen kokemus luonnon parissa. Lisäksi harjoi-
tellaan liikuntaan varautumista ja diabeteksen
hoitoa pitkäkestoisen liikunnan aikana. Yksi ko-
kemuksellisen oppimisen edellytyksiä on reflektio
ja palaute omista ja muiden kokemuksista. Päivit-
täin varataan aikaa edellisen päivän tapahtumien
kertaamiseen, kokemusten vaihtoon ja rauhalli-
seen jutusteluun.

Sosiokognitiivisen näkemyksen mukaan ihmi-
sen uskomukset itsestään ja annetuista tehtävistä
ovat keskeisiä motivaatioon vaikuttavia tekijöitä..
Omat tavoitteet asioiden oppimisessa vaikuttavat
siihen, millaisia valintoja ihminen tekee, mikä on
hänelle tärkeää ja mihin hän pyrkii. Motivaatioon
vaikuttavina tekijöinä pidetään ihmisen omia kä-
sityksiä omasta kyvystään suoriutua tehtävästä
(self-efficacy), miten hän pystyy kontrolloimaan
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Kuvat: Jari Nykänen

oppimistilannetta ja hallitsemaan omaa toimin-
taansa (control-beliefs) ja miten hän selittää omaa
onnistumistaan tai epäonnistumistaan tehtävän
suorittamisessa (attributions) (3). Kurssin aikana
ryhmät saavat tehtäväkseen keskustella erilaisista
teemoista, kuten alkoholista, seurustelusta, sairas-
tumisesta ja kavereiden suhtautumisesta. Näitä
asioita pohditaan yhdessä ja ratkaistaan niihin liit-
tyviä tehtäviä. Nuorille pyritään antamaan positii-
vista palautetta ja heitä kannustetaan löytämään
erilaisia ratkaisuja.

Nuoren identiteetin, motivaation ja
elämänhallinnan tukeminen
Nuoruusaika asettaa diabeteksen hoidolle uusia
haasteita. Jos nuori pystyy sisäistämään diabe-
teksen hoidon osaksi omaa elämäntapaansa ja
pystyy suhtautumaan siihen oikealla tavalla,
myös hänen uskonsa omiin kykyihin hallita dia-
beteksen hoitoa kasvaa. Tämä vaikuttaa puoles-
taan hänen suhtautumiseensa diabetekseen (4).
Onnistumisen ja epäonnistumisen analysoinnissa
nuorelle tunteet ovat usein tärkeämpiä kuin tie-
toinen pohdinta. Tavoitteisiin pääseminen vaatii
usein eri vaihtoehtojen tutkiskelua sekä aikuisten
että ikätovereiden kanssa (5).

Hoitoon sitoutumista edistää, jos nuori kokee
jaksavansa hoitaa itseään, jos hänellä on sisäinen
motivaatio sekä jos hän kokee hoitotuloksen hy-
väksi ja tuntee olevansa samanlainen kuin muut.
6). Jo ryhmään kuuluminen, hyväksytyksi tulemi-
nen ja osallistuminen ovat nuoren kehitykselle
olennaisen tärkeitä asioita. Ryhmä on nuorelle tär-
keä reflektion väline, joka voi auttaa nuorta tule-
maan tietoiseksi omista tavoistaan ajatella, tuntea,
kommunikoida ja toimia (7). Kurssin aikana ryh-
mä saa tehtäväkseen myös huolehtia siitä, että kai-
killa on kavereita eikä kukaan jää yksin. Saman-
ikäisten nuorten tapaaminen ja erilaisten arvojen
ja mielipiteiden kuuleminen ovat välineitä, joilla
tuetaan nuoren rakentuvaa identiteettiä. Toisilta
nuorilta saatu palaute ja esimerkki auttavat nuor-
ta arvioimaan omaa toimintaansa ja arvojaan.

Tarinat aineistonkeruumenetelmänä
Eläytymismenetelmällä tarkoitetaan menetelmää,
jossa tutkimuksen kohteena olevia pyydetään kir-
joittamaan pieniä esseitä tai lyhyitä tarinoita oh-
jeiden mukaan. Näin pyritään virittämään ihmisen
mielikuvitusta tuottamaan tieto ulos (8). Tässä

työssä eläytymismenetelmätarinoita käytettiin so-
velletusti.

Nuoret saivat kukin kaksi kehyskertomusta,
tytöt Tiinasta ja pojat Jarkosta. Toisessa tarinois-
ta ajatukset kurssista olivat myönteisiä ja toinen
kuvasi kurssin jälkeisiä kielteisempiä tunteita.
Nuoret saivat itse valita kumpaa tarinaa he halu-
sivat jatkaa. Sovelletun eläytymismenetelmän
käyttöön päädyttiin eettisistä syistä. Nuorten elä-
mysmaailma on herkkä, eikä ketään haluttu pa-
kottaa kirjoittamaan väkisin kielteisistä tunteista
tai ajatuksista.

Kahdella 14–15-vuotiaiden kurssilla kartoitettiin nuor-
ten käsityksiä ja kokemuksia diabeteksen hoidosta ja
sopeutumisvalmennuksesta. Tutkimusaineistona olivat
nuorten kirjoittamat eläytymistarinat.
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Tarinoita tuli yhteensä 38, joista tyttöjen 21 ja
poikien 18. Nuorten sairastamisaika vaihteli 1–2
vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Suuri osa nuoris-
ta tuli kurssille hieman varautuneina kotiväen tai
hoitopaikan pienoisesti painostamina. Työn lähtö-
kohta oli fenomenologis-hermeneuttinen, nuoren
kokemuksiin perustuva ja niitä tulkitseva. Analyy-
si tehtiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Nuorille merkitykselliset asiat kurssilla
Nuorista 30 valitsi myönteisen ja kahdeksan kiel-
teisen kertomuksen, joiden pohjalta kokemuksia
on verrattu (taulukko 1).

Muiden nuorten tapaaminen nousi ehdotto-
masti kurssin merkityksellisimmäksi asiaksi. Uusi-
en tuttavuuksien solmiminen ja uskaltautuminen
lähtemään keskelle uusia ihmisiä oli nuorille jännit-
tävä ja pelottavakin paikka. Viikon aikana nuoret
rohkaistuivat ja huomasivat, että uusia, kivoja ka-
vereita löytyi. Kurssiviikko yhdisti koko ryhmää ja
kurssin päättyessä erotilanne oli haikea.

”Tiina muistelee, kuinka kivaa oli saada uusia
ystäviä, vaikka ensin ei ollut halukas lähtemään
koko leirille. Kaikkien ystävien kanssa oli ollut
todella kivaa.”

Kymmenen kilometrin vaellus oli monelle
nuorelle etukäteen ajateltuna rankka kokemus. Se
osoittautui kuitenkin monelle yhdeksi kurssin ko-
hokohdista. Kipeistä jaloista ja rakoista huolimat-
ta yö tukkimajalla oli lämminhenkinen ja yhdistä-
vä kokemus. Yleensäkin kaikki yhteinen tekemi-
nen, kuten uiminen, saunominen ja pelien pelaa-
minen oli ollut nuorille tärkeää.

”Jarkosta oli kiva vaeltaa kymmenen kilomet-
riä ja olla sen jälkeen yötä Jaulin kämpässä. Jar-
kosta kaikki ruuatkin oli hyviä ja kurssilla oppi
uusia pelejä. Jarkolla on myös paljon matkamuis-
toja: paita, jonka hän on itse tehnyt ja muki.”

Vertaistukea ja parempaa elämän hallintaa
Uudet diabeteksen hoitoon liittyvät tiedot ja tai-
dot, vertaisryhmän tuki ja esimerkki sekä oman
ajatustavan muuttuminen olivat monelle nuorelle
tärkeitä eväitä kurssilta. Eniten nuoret kertoivat

saaneensa tietoa uusista insuliineista ja diabetek-
sesta sairautena. Omaseurannasta ja ruuasta oli
myös tullut uutta oppia.

”Välillä Tiinasta tuntui, että ennen leiriä hän ei
tiennyt yhtään mitään. Nyt Tiina tiesi esimerkik-
si, minne insuliini menee veren jälkeen. Hän ajat-
teli kaikkia niitä tylsiä mutta ehkä hyödyllisiä
kurssitunteja, joissa hoitajat ja lääkärit kertoivat
kaikkea.”

Vahvin tuki oppimiseen tuli jälleen vertaisryh-
män kautta. Nuoret huomasivat, että muillakin on
samanlaisia ongelmia. Monelle oli tärkeä havain-
to, että ”en olekaan ainoa”. Kavereilta sai myös
hyviä käytännön vinkkejä hoitoon.

Onnistuminen omassa hoidossa ja verensoke-
ritason pysyminen kurssin aikana kohtuullisena
vaikuttavat nuorten motivaatioon ja elämänhal-
lintaan. Diabetes ei olekaan täysin arvaamaton ja
oikutteleva sairaus, joka hallitsee nuoren elämää.
Motivaation ja elämänhallinnan tunteen lisäänty-
minen näkyivät nuorten ajatuksina, että jotain on
ehkä tehtävissä hoitotasapainon parantamiseksi.
Huono hoitotasapaino ei välttämättä ole omaa
syytä, vaan siihen vaikuttaa monta tekijää.

Motivaation parantumisesta kertovat nuorten
päätökset hoitaa itseään paremmin kurssin jälkeen
ja tunne, ettei diabetes enää haittaa elämää. Kurs-
silaiset arvelivat myös, että diabetes oli kurssin jäl-
keen helpompi hyväksyä osaksi itseä ja omaa iden-
titeettiä.

”Tiina huomasi, miten paljon diabetes vaikut-
taa muidenkin elämään. Hän muisteli toisten
nuorten kanssa vaihtamiaan ajatuksia, jotka olivat
muuttaneet Tiinan suhtautumista diabetekseen.
Hän tajusi paljon selkeämmin, että oli muitakin
diabeetikoita, ettei hän ole ainoa, vaikka joskus
siltä tuntuukin. Tiina oppi hoitamaan diabetesta
ja tajusi, että se vain pitää hyväksyä. Hän tajusi,
että on parempi hoitaa diabetesta kunnolla kuin
saada lisäsairauksia.”

Kielteisen tarinan valinneet nuoret
Kurssin vaikutukset kielteisen tarinan valinneisiin
nuoriin (8) olivat vaihtelevia. Nämä nuoret toivat

Taulukko 1. Nuorille merkityksellisimmät asiat kurssilla

1. Myönteiset kokemukset kurssikavereista 58 % (22)
2. Yhteiseen tekemiseen liittyvät muistot 42 % (16)
3. Konkreettiset asiat kurssilla (esim. ruoka, sauna) 26 % (10)
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esille kurssin hyviäkin puolia, mutta
enemmän huonoja kokemuksia. Osa
kertoi saaneensa uusia kavereita ja
että kaverit olivat olleet parasta
kurssilla. Monet kertoivat myös op-
pineensa uusia asioita. Joukossa oli
kuitenkin myös nuoria, jotka kirjoit-
tivat epäonnistuneensa kaverisuhteis-
sa kurssina aikana, eivätkä he myös-
kään tunteneet oppineensa mitään. Näille nuoril-
le diabeteksesta puhuminen ja kaikki opiskelu oli
ollut vastenmielistä. He kokivat sairautensa niin
henkilökohtaiseksi asiaksi, etteivät halunneet ja-
kaa sitä kenenkään muun kanssa. Nuorten tari-
noista nousi esiin myös voimakkaita syyllisyyden
ja huonommuuden tunteita. Nämä nuoret myös
kertoivat tulleensa kurssille vanhempien pakotta-
mana.

Kielteisen tarinan valinneet nuoret näkivät tu-
levaisuuden synkempänä kuin muut. Erilaisuuden
tunne jatkui kurssin jälkeen, hoito ei huvittanut
eikä kurssikavereihin haluttu pitää yhteyttä.

Lopuksi
Nuoruus on identiteetin etsimisen aikaa. Tässä
iässä nuoren olisi erittäin tärkeä saada sellaisia ko-
kemuksia, että diabetes tulisi osaksi hänen muok-
kautuvaa identiteettiään ja nuori pystyisi hyväksy-
mään sen. Diabeteksen laiminlyöminen ja kieltä-
minen saattavat vaikuttaa nuoren myöhempään
elämään ratkaisevastikin. Nuoret ovat hoidon ja
hoidonohjauksen kannalta tärkeä ja haasteellinen
ryhmä, joten heidän kokemuksensa kurssilta ovat
tärkeitä viestejä meille kurssien vetäjille ja suun-
nittelijoille.  Sopeutumisvalmennuskurssi on ai-
nutkertainen tapa koota nuoret yhteen ja vertais-
ryhmän merkitys korostui tässäkin työssä. Hoito-
paikoissa vastaanotot ovat edelleen enimmäkseen
yksilövastaanottoja, eivätkä nuoret tutustu toisiin
diabeetikkoihin.

Kurssi on suurimmalle osasta nuoria hyvä ja
mieleenpainuva kokemus. Kurssin pitkäaikaisia
vaikutuksia on vaikea ennustaa, mutta muutaman
vuoden välein, hieman eri ikävaiheissa toistuva
sopeutumisvalmennus olisi varmasti nuorten mo-
tivaation ja identiteetin kannalta tärkeää. Hoito-
paikkojen antamia tietoja ja taitoja on kurssilla
helppo kerrata, yhdistää kokonaisuudeksi ja har-
joitella käytännössä päivittäisissä tilanteissa. Sa-
moin avointa keskustelua ja pohdiskelua syntyy
nuorten kanssa spontaanisti. Nuorethan elävät

”tässä ja nyt” -maailmassa, eivätkä
jaksa aina keskittyä hoitoasioihin
aikuisten määräämällä hetkellä.

Kielteisen tarinan valinneiden
nuorten tuntemuksia ei voida jät-
tää huomiotta.  Kaikki nuoret eivät
ole valmiita keskustelemaan ja ja-
kamaan kokemuksiaan. He tarvit-
sevat mahdollisesti enemmän tukea

diabeteksen hoidossa ja sen hyväksymisessä. Muu-
ten tämä ryhmä on vaarassa syrjäytyä ja lyödä
hoitonsa laimin. Sairastumisen aiheuttamia tuntei-
ta ja nuoren kriisivaihetta on siis hyvä kuunnella.

Yhteistyö Diabeteskeskuksen, hoitopaikkojen
ja nuorten vanhempien välillä on toiminut hyvin, ja
se on toimintamme edellytys. Näin pystymme pa-
remmin auttamaan nuoria heille tärkeissä asioissa
ja toivottavasti myös tukemaan heidän kasvuaan
nuoreksi aikuiseksi.

Sari Härmä-Rodriguez
YTM, opetushoitaja
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
sari.rodriguez@diabetes.fi
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Nuoret elävät ”tässä
ja nyt” -maailmassa,

eivätkä jaksa aina
keskittyä hoitoasioi-

hin aikuisten määrää-
mällä hetkellä.
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Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmä sopii

Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmä on
ollut yliopisto-opetuksessa käytössä 1960-
luvulta lähtien, ja sitä käytetään meillä nykyi-
sin erityisesti lääketieteen opetuksessa.
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa me-
netelmästä on saatu kokemuksia myös dia-
beetikoiden ryhmä- ja yksilöohjauksessa.

Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmä (prob-
lem-based learning, PBL) otettiin käyttöön 1960-
luvulla Ontariossa Kanadassa Mac Master -yli-
opistossa. Sen jälkeen menetelmä on vähitellen le-
vinnyt yliopistoihin Eurooppaan, Keski- ja Kau-
koitään sekä Australiaan. Noin 60 yliopistoa on
Mac Master -yliopiston jälkeen ottanut menetel-
män käyttöönsä.

Tampereen yliopistossa ongelmalähtöisen op-
pimisen menetelmä otettiin lääketieteen opetuk-
seen 1991. Ongelmalähtöisen oppimisen menetel-
mässä uusi tieto jäsennetään jo olemassa olevaan
tietoon. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä käsitte-
lemällä ”tapauksia”, jotka voivat olla lyhyitä
sairauskertomuksia, videoesityksiä, kuvia tai mu-
kanaolijoiden kertomia tilanteita (1).

Ongelmanratkaisun
viisi vaihetta
Menetelmässä on viisi eri vaihetta,
jotka edellyttävät opiskelijan aktii-
vista osallistumista. Ensimmäisessä
vaiheessa muotoillaan ongelma näh-
dyn tai kuullun ”tapauksen” pohjal-
ta. Sen jälkeen keskustellaan vapaas-
ti ongelmasta ja kerrotaan omista
kokemuksista vastaavassa tilanteessa tai tapauk-
sista, joita on sattunut lähipiirissä tai jotka muu-
ten ovat tiedossa. Mietitään, minkälaista tietoa
tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Kolmannessa
vaiheessa luetaan ongelmaan liittyvää kirjallisuut-
ta. Neljännessä vaiheessa käydään ryhmässä läpi
jäsenten hankkimat tiedot. Kukin kertoo vuorol-

laan, mitä on saanut selville ongelman ratkaisemi-
seksi. Viidennessä vaiheessa ratkaistaan ongelma.
Tutor, opettaja, ohjaa keskustelua niin, että kaik-
ki tehtävään kuuluvat asiat tulevat käsitellyiksi.
Tutorin tiedossa ovat aihealueet, jotka ryhmän jä-
senten pitäisi hallita tehtävän jälkeen, ja hän myös
valvoo, että tapaukseen liittyvät oppimistavoitteet
saavutetaan.

Opiskelu on tehokkainta silloin, kun tietoa
joudutaan hakemaan tietyn kliinisen ongelman
ratkaisemiseksi. Samalla kehittyvät opiskelijan
kyvyt hakea tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön.
Ryhmässä vuorovaikutus ohjaa katsomaan ongel-
maa eri näkökulmista ja antaa jo sinänsä valmiuk-
sia ryhmätyöhön. Kliinisten ongelmien ratkaisemi-
nen lisää varmuutta ja kykyä todellisten tilantei-
den ratkaisemiseen.

PBL diabeetikoiden
omahoidon ohjauksessa
Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmästä dia-
beetikoiden hoidonohjauksessa on toistaiseksi
vain vähän kokemusta. Menetelmä näyttäisi kui-
tenkin sopivan hyvin tähän tarkoitukseen. Diabee-
tikon jokapäiväinen omahoito sisältää monenlai-

sia ongelmia. Ei tarvitse ajatella kuin
yllättäen ilmaantuvia insuliinitunte-
muksia, ruuan valintaa, liikunnan jäl-
keen huimasti koholla olevaa verenso-
keria tai haavaa jalassa. Nämä ilmiöt
voivat sinällään toimia ratkaistavina
ongelmina tai niiden ympärille voi ra-
kentaa pieniä kertomuksia. Lähtökoh-
tana voi olla myös videonauhoitus, jol-
la diabeetikko kertoo erilaisista ongel-

matilanteista. Menetelmään kuuluu myös kliinis-
ten taitojen harjoittelu, joka diabeteksen hoidon-
ohjauksessa voisi olla esimerkiksi ruoka-annosten
arviointia tai jalkojenhoitoa, pistämistä tai veren-
sokerin mittausta (2, 3).

Yliopisto-opetuksessa on käytetty kahdeksan
hengen ryhmiä. Diabeetikkojen ryhmän voi koota

• Sirkku Tulokas

diabeetikoiden hoidonohjaukseen

Ryhmässä vuoro-
vaikutus ohjaa

katsomaan
ongelmaa eri

näkökulmista.
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2013  Lapsen diabetes – Opas
perheelle 8,50 euroa
❚❚ kattava ja käytännön-
läheinen opaskirja lasten
diabeteksesta
❚❚ alle 15-vuotiaana
diabetekseen sairastu-
neiden lasten vanhemmille,
myös lapset itse voivat
tutustua oppaaseen
❚❚ tarkoitettu sekä
sairastumisvaiheen
perusoppaaksi että tueksi jo
kauemmin sairastaneiden
lasten perheille
❚❚ koko A5, 100 sivua, läm-
minhenkinen piirroskuvitus

UUSI
3010  Lapsen diabetes
– Perheen kansio 25 euroa
(tehtävävihkoja tilattavissa
myös erikseen lapsille 4
euroa ja nuorille 6 euroa)
❚❚ diabetekseen
sairastuneen lapsen
perheen alkuohjaukseen
❚❚ tarkoituksena on, että
kansion asioita ja tehtäviä
käydään läpi yhdessä hoi-
tajan kanssa ja että kansiota
täydennetään hoitopaikan
omilla ohjausaineistoilla ja
lomakkeilla; kansiota voivat
tilata sekä hoitoyksiköt että
perheet

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037  Diabeetikko
päivähoidossa (opas
päivähoidon henkilö-
kunnalle) 2,70 euroa
❚❚ perusasiat diabeteksesta
ja sen hoidosta, päivähoi-
don osapuolten yhteistyö
❚❚ koko B5, 12 sivua
❚❚ täysin uusittu opas
tulossa v. 2005

TULOSSA
Ruokapelikortit
❚❚ 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;
korttien koko 56 mm x 87
mm; korttien mukana saa
peliohjeet sekä lisätietoa
kuvissa olevien ruokien
hiilihydraattimääristä

❚❚ sisältää ensitietoa diabe-
teksesta sekä osiot ruokai-
lusta, insuliinihoidosta,
omaseurannasta, sairaus-
päivien hoidosta, liian mata-
lan verensokerin hoidosta
sekä jalkojen, suun ja ham-
paiden hoidosta; lisäksi
omat osiot päivähoitoa ja
koulua varten ensiapuohjei-
neen
❚❚ kansio 28,5 x 32 cm, selkä
4 cm, sisältö A4, nelivärinen,
90 sivua

2027  Oy Haima Ab
-kuva- ja värityskirja lapsille
6,50 euroa
❚❚ 6–10-vuotiaille lapsille
❚❚ kirja kertoo havainnolli-
sesti ja hauskasti, mistä
diabetes johtuu ja mitkä
asiat ovat tärkeitä sen hoi-
dossa; kuvat voi värittää
itse; tilaa myös omille
piirroksille ja muistiin-
panoille
❚❚ koko A4, 20 sivua

TÄYSIN UUSITTU
3036  Diabetes kouluikäisellä
– Opas kouluille 3 euroa
❚❚ perusasiat diabeteksesta
ja sen hoidosta, kodin ja
koulun yhteistyö
❚❚ koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Hinnat ovat voimassa 1.3.2005 alkaen.
Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät
hintoihin. Yli 85 euron painotuotetilauksista
annetaan 15 %:n alennus (ei koske
Lapsen diabetes -kansiota). Yli 17 euron
tilaukset toimitetaan postiennakolla.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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eri lähtökohdista: yhteen voidaan kut-
sua esimerkiksi vastasairastuneet, lii-
kuntaa harrastavat, liikapainoiset ja
niin edelleen. Hoitoaan laiminlyöviä
ja huonossa tasapainossa olevia ei
ehkä ole hyvä koota yhdeksi ryhmäk-
si, sillä itseään hyvin hoitavien esi-
merkki voi vaikuttaa joidenkin asen-
teisiin myönteisesti. Ryhmien kokoon-
tumisen voi järjestää tavallisten seu-
rantakäyntien yhteyteen tai tiiviiksi
kurssiksi.

Ryhmässä keskustelu on hyvä
aloittaa ongelman tunnistamisesta.
Sen jälkeen monet osallistujista haluavat yleensä
kertoa omista kokemuksistaan ja ratkaisuistaan.
Tietoa voidaan hakea käsillä olevista oppaista,
Diabetes-kirjasta tai internetistä. Usein ongelma
kannattaa ratkaista jo samalla istumalla, varsinkin
jos ryhmän kokoontumisvälit ovat pitkät (3).

Tutorin tehtävänä on ohjata keskustelun kul-
kua ja valvoa, että käsiteltävä tieto on oikeata ja
että kaikki tarpeellinen ongelmaan liittyvä tulee
pohdituksi. Jos keskustelu ei suju tai tutor on do-
minoiva, joudutaan herkästi siihen, että tutor ryh-
tyy opettajaksi ja luennoimaan. Jokainen ryhmäs-
sä toiminut on kuitenkin pannut merkille, miten
kiinnostuneina muiden ehdotuksia tai ratkaisuja
kuunnellaan, usein kiinnostuneempina kuin opet-
tajaa. Niillä, joiden hoidossa on korostettu ”hoi-
tomyöntyvyyttä”, määräysten noudattamista, voi
olla vaikeata, kun ryhmässä pitäisikin soveltaa
opittua omaan tilanteeseen. Hoidonohjauksessa
tavoitteena on hyvässä sokeritasapainossa oleva,
itsenäisesti ratkaisuja tekevä, hoitohenkilökunnas-
ta riippumaton diabeetikko, joka osaa soveltaa
hoitonsa muuttuviin tilanteisiin.

Diabeetikkoryhmän tutorina toimii lääkäri tai
hoitaja. Ohjauksesta voivat vastata myös molem-
mat yhdessä. Tutor oppii tuntemaan potilaansa
aivan eri tavalla kuin vastaanotolla. Ryhmässä
diabeetikko toimii sosiaalisessa ympäristössä, jos-
sa yksilövastaanottoa helpommin paljastuu hänen
suhtautumisensa diabetekseen ja sen hoitoon.

PBL edellyttää jatkuvaa koulutusta
ja sitoutumista hoitohenkilökunnalta
Ryhmäohjaus säästää resursseja ja saattaa olla
varteenotettava vaihtoehto yksilöohjaukselle ja
keino epätyydyttävän sokeritasapainon korjaami-

seen niin tyypin 1 kuin 2 diabeeti-
koiden hoidossa. Tampereen yli-
opistollisessa sairaalassa kokeiltiin
ongelmalähtöistä menetelmää hy-
vin tuloksin noin seitsemän vuoden
ajan lasten puolelta aikuisten hoi-
toyksikköön siirtyneiden diabeetik-
konuorten ryhmäohjauksessa. Kah-
den vuoden opetusohjelma käytiin
läpi kolmen kuukauden välein
kontrollikäyntien yhteydessä. Jär-
jestimme myös lyhyitä kursseja ai-
kuisille. Myös näistä kursseista saa-
tiin hyviä kokemuksia.

Jatkuakseen perustoimintana uusi opetusohjel-
ma vaati jatkuvaa koulutusta ja sitoutumista ja oli
pienin resurssein helposti haavoittuva. Nykyisin
menetelmää käytetään yksilöohjauksessa siten,
että “tapaus” annetaan kotiläksyksi seuraavaksi
käyntikerraksi. Tuolloin ongelma pohditaan yh-
dessä perusteellisesti. Laadimme kehittämispro-
jektin yhteydessä PBL-ohjelmat sekä tyypin 1 että
tyypin 2 diabeetikoille. Ne sisältävät noin kymme-
nen tapausta kummallekin ryhmälle, ohjeet tuto-
rille ja tapaukseen liittyvät muistilistat annetta-
vaksi vielä kertaukseksi.

PBL on opetusmenetelmänä osassa terveyden-
huolto-oppilaitoksia, mutta kurssimuotoista kou-
lutusta ei tiettävästi ole. Ehkä PBL-menetelmä so-
pisi Diabeteskeskuksen ohjausmenetelmien vali-
koimaan tulevaisuudessa?

• Sirkku Tulokas
LT, apulaisylilääkäri
Tampereen yliopistollinen sairaala
Sisätautien klinikka
PL 2000
33521 Tampere
sirkku.tulokas@pshp.fi
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Nykyisin menetel-
mää käytetään

yksilöohjauksessa
siten, että “tapaus”

annetaan koti-
läksyksi seuraavak-
si käyntikerraksi.
Tuolloin ongelma
pohditaan yhdessä

perusteellisesti.
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JÄTÄ LEIPÄSI PÄÄLTÄ PÄIVITTÄIN POIS YKSI MAKKARA- TAI JUUSTOSIIVU. VUODESSA SINULLA ON REILUN VIIKON
ENERGIANTARVETTA VASTAAVA KALORIMÄÄRÄ VÄHEMMÄN POLTETTAVANASI. SE VAATII VAIN PIENEN PÄÄTÖKSEN.

Pieni päätös päivässä -kampanjan takana ovat Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydänliitto kumppaneinaan Kunnossa kaiken ikää -ohjelma,
Suomen Kuntourheiluliitto Kunto, Suomen Reumaliitto ja Syöpäjärjestöt.

PIENI

PÄIVÄSSÄ

WWW.PIENIPAATOSPAIVASSA.FI
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• Helena Nuutinen

Empowerment:

Asiantuntijuudet kohtaavat
Diabeetikon hoidonohjauksen taustafilosofiana
tunnetaan empowerment- eli voimaantumis-
ajattelu. Siihen kuuluu diabeetikon oman vas-
tuun korostaminen hoidossa. Diabeetikon
ajatellaan olevan ”voimaantunut”, kun hänellä
on omahoitoon tarvittavat tiedot, taidot ja
asenteet. Hoidonohjaustilanteeseen hoitaja tai
lääkäri tuo ammatillisen ja diabeetikko omaa
arkeaan koskevan asiantuntijuuden.

Diabeetikko tuntee itsensä ja elämäntilanteensa,
joten hänen ajatellaan olevan jokapäiväisen hoi-
tonsa paras asiantuntija. Hänen on oltava myös
kyllin tietoinen toimintaansa ohjaavista sisäisistä ja
ulkoisista tekijöistä, jotta hän kykenee tarvittaessa
muuttamaan sitä ja pystyy vaikuttamaan muiden
käyttäytymiseen elämänlaatunsa parantamiseksi
(1). Terveydenhuollon vastuulle kuuluu tarvittavi-
en tietojen ja taitojen antaminen sekä otollisen il-
mapiirin luominen. Voimaantumisen kokemus syn-
tyy yhteistyössä.

Empowerment edellyttää molemmilta osapuo-
lilta sitoutumista. Sitoutumisella tarkoitetaan jos-
kus suppeasti vain lääkärin antamien ohjeiden
noudattamista. Se voidaan kuitenkin ymmärtää
myös laajemmin eli yhdessä neuvoteltujen sopi-
musten pitämisenä, sitoutumisena yhteistyöhön.
WHO on laatinut vuonna 2003 raportin pitkäai-
kaisten sairauksien hoitoihin sitoutumisesta (2).
Siinä korostetaan sekä yksilön panosta että terve-
ydenhuollon toimien merkitystä
hoitoon sitoutumisessa. Siinä tode-
taan myös, että hoitoihin sitoutu-
mista edistävät toimet voivat vai-
kuttaa kansanterveyteen enemmän
kuin minkään yksittäisen lääkehoi-
don kehittäminen.

Kuitenkin WHO:n vuonna
2003 julkaistun raportin mukaan
kehittyneissä maissa vain noin 50
prosenttia kaikista pitkäaikaissai-

raista sitoutuu hoitoonsa. Euroopassa diabeeti-
koista vain noin 28 prosenttia saavutti tarkastelu-
jakson aikana hyvän sokeritasapainon.

Kenen syy, kuka vastaa?
Tavallista on, että diabeetikoita lähdetään syyttä-
mään heikosta sitoutumisesta tai hoitonsa laimin-
lyömisestä. Brickmanin ja muiden (3) laatiman
nelikenttäajattelun (kuva 1, s. 45) mukaisesti syyl-
listäminen johtaa helposti käännyttämismallin to-
teutumiseen. Tällöin ajatellaan, että sitoutumatto-
muus on diabeetikon ongelma, mutta ongelman
ratkaisun ajatellaan kuitenkin olevan terveyden-
huollon vastuulla. Onko terveydenhuollon tehtä-
vänä siis ryhtyä käännytystyöhön?

Toisaalta terveydenhuolto voi diabeetikon si-
toutumattomuuteen vedoten myös vetäytyä vas-
tuustaan. Viime aikoina on viritelty keskustelua
siitä, onko yhteiskunnan vastuulla, jos diabeetik-
ko ei hoida itseään. Tällöin saatetaan päätyä yksi-
löllistämismallin mukaisesti moralisointiin ja sii-
hen, että ihminen jätetään yksin ongelmansa kans-
sa (”jokainen on oman onnensa seppä”).

Diabeetikon yrityksiin hoitaa itseään voidaan
suhtautua myös armollisemmin. Voidaan ajatella,
ettei hän ole yksin syypää hoidossa esiintyviin ongel-
miin. Brickmanin nelikentässä tätä ajattelua edusta-
vat hoivaamis- ja opastamismalli. Hoivaamismalliin
kuuluu ajatus, ettei yksilö ole syyllinen sairauteensa
tai hoidon ongelmiin, eikä hänen vastuullaan ole
ongelman ratkaisukaan. Opastamismalli on lähem-
pänä empowermentajattelua sikäli, että siinä usko-
taan myös yksilön kykyyn ratkaista ongelmia. Tul-

laan lähemmäs yhteistyötä.

Tukea ja tunteita
Hoivaamista ja opastamista dia-
beetikko kaipaa eri verran eri ai-
koina. Vastasairastuneella menee
usein aikaa selvitä ensijärkytyk-
sestä ja opetella hoidon perusteita.
Tieto ja tunne syventyvät kerros
kerrokselta. Usein oppiminen ta-
pahtuu yrityksen ja erehdyksen

Eniten tukea tarvitaan
usein juuri silloin, kun
epäonnistumisen koke-
mus on suurin. Enem-

män kuin syyllistämistä
tarvitaan hienotuntei-
suutta ja kannustusta.
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nen

kautta. Samalla tavoin ei myöskään hoitovastuun
siirtymisessä vanhemmilta nuorelle diabeetikolle
ole olemassa ehdottomia rajoja. Ei ole sääntöä,
joka määrittelisi, milloin vastuu siirtyy diabeeti-
kolle itselleen. Vastuun palapeli rakentuu aina per-
heen ja lapsen, diabeetikon ja hoitopaikan vuoro-
puhelussa.

Elämässä on usein aikoja, jolloin muut elämän
kuormat vievät omahoidon voimavarat. Välillä
jokainen diabeetikko varmasti toivoisi, että joku
ottaisi sairauden vastuulleen ainakin hetkeksi; hoi-
taisi ja kantaisi sitä jonkin matkaa eteenpäin.
Myös oppimistyylit ovat erilaisia. Jotkut eivät voi
sietää neuvontaa ja ohjausta. Heille riittää tiedon
jakaminen ja sopivan sysäyksen antaminen. Toisis-
ta taas kontrollin puute saattaa tuntua heitteille
jättämiseltä (SSDL-malli, kuva 2, s. 45) (4,5).

Eniten tukea tarvitaan usein juuri silloin, kun
epäonnistumisen kokemus on suurin. Enemmän
kuin syyllistämistä tarvitaan hienotunteisuutta ja
kannustusta.

Kohtuuttomia odotuksia?
Terveydenhuollolle kuuluu vastuu siitä, minkälai-
sen ”alustan” se tarjoaa hoitoon sitoutumiselle.
Henkilökunnan riittävät tiedot ja taidot ovat hy-
vän yhteistyön edellytyksiä.

Välillä toiveet terveydenhuoltoa kohtaan voivat
olla suuria. Psykiatrian erikoislääkäri, psykotera-
peutti Irja Idman kirjoittaa Suomen Lääkärilehdessä
(6), että ”Kalevalaista ajatusta soveltaen väestö tun-
tuu odottavan terveydenhuollon hoitavan ihmistä
kuin Lemminkäisen äiti poikaansa - ei vain tuhansin
voitein, vaan myös sadoin katsein, ei vain liittäen
luut luihin ja lihat lihoihin, vaan myös kutoen pojan
kokoon puheissansa, itsekin virkoamaan kykene-
väksi.” Terveydenhuollolta toivotaan  kokonaisval-
taista otetta, myös tunteiden kuulemista.

Viime aikoina on esitetty myös ajatuksia siitä,
onko diabeetikolla oikeus jättää vastuu kokonaan
hoitopaikan käsiin. Onko diabeetikon pakko voi-
maantua? Empowermentajatteluun kuuluu periaat-
teessa myös tällaisen valinnan arvostaminen (1).
Tällöin diabeetikko jättäytyy tietoisesti passiivisek-
si hoidon vastaanottajaksi, jolloin hän on myös vas-
tuussa valinnastaan ja sen seurauksista. Valinnan
olisi kuitenkin oltava hyvin tietoinen, eikä hoitota-
ho yksin voi tehdä tulkintaa tällaisesta valinnasta
ennen kuin syitä ja seurauksia on perusteellisesti
yhdessä diabeetikon kanssa pohdittu.

Pyhiinvaeltaja, seikkailija,
peluri vai muukalainen?
Erityyppisinä selviytymiskeinoina terveydenhuollon
muuttuvassa ympäristössä voidaan pitää Baumanin ja
Simmelin (7–9) ajatuksilla leikitellen ”pyhiinvaeltajan”,
”seikkailijan”, ”pelurin” tai ”muukalaisen” asenteita.
Ihmiset, joilla on “pyhiinvaeltajan” asenne, näkevät ter-
veytensä elinikäisenä missiona. Terveys on tärkeä arvo,
ja sen eteen tehdään työtä pitkäjänteisesti. Pyhiinvael-
tajalle terveydenhuollon pirstaleisuus on turhauttavaa ja
lannistavaa. Oman terveytensä ylläpitämiseen sitoutu-
nut ja sen arvon hahmottanut vaeltaja kaipaisi sitoutu-
mista myös toiselta osapuolelta.

Vähemmillä turhautumisilla saattavat selvitä ”seik-
kailijan” asenteella toimivat, jos heillä vain on riittävästi
resursseja käyttää terveydenhuollon hetkellisempiä
mahdollisuuksia hyödykseen. Seikkailija osaa ottaa
hetkestä kiinni ja luovia verkostoissa kuin hämähäkki.
Seikkailija kaipaa usein lyhytaikaisten projektiensa tuek-
si kuitenkin huippuhetkiä, joita ei aina kuitenkaan ole
tarjolla. Terveydestä huolehtiminen on pitkäjänteistä
työtä, arkista puurtamista, jossa huippuhetkien kokemi-
nen on usein kiinni pienten asioiden arvostamisesta.
Jos omasta terveydestä huolehtiminen uhkaa käydä
liian tylsäksi ja mielenkiinnottomaksi, seikkailija vaihtaa
sen hetkessä muihin, kiinnostavampiin projekteihin.

“Pelurin” asenne on niillä, jotka tukevamman perus-
tan (tiedon, taidon, tuen tai arvoperustan) puuttuessa
noukkivat tietoa ja arvoja sieltä täältä, menevät ter-
veysteollisuuden satunnaisten virtojen mukana, unohta-
vat kohtuuden ja vetävät välillä ”yli”. Pelurilla saattaa
olla välillä pelissä koviakin panoksia. Omalla terveydellä
saatetaan pelata täydellisen panostamisen ja täydelli-
sen laiminlyönnin uhkapeliä. Peluri saattaisi kaivata
vinkkejä siitä, mihin ja millä panoksilla kannattaisi sijoit-
taa.

Järjestelmän monimutkaisuus lisää usein myös
”muukalaisten” joukkoa. Muukalainen eksyy helposti
verkostoihin. Hänelle ei ole kertynyt syystä tai toisesta
taitoja, tietoja eikä varmuutta seikkailla terveydenhuol-
lon verkostoissa, eikä hän pysty käyttämään sen tarjo-
amia mahdollisuuksia hyväkseen. Muukalainen kaipaisi
lämmintä kättä ja tukevaa otetta pysyäkseen polulla.
Jos tukevaa otetta ei ole, hän on vaarassa jäädä paitsi
yhteisön, myös oman elämänsä sivulliseksi. Helposti
saatetaan ajatella, että hän on itse valinnut tiensä. Kui-
tenkin on todennäköistä, että mitä ”sivullisempi” hän
on, sitä enemmän on merkitystä niillä sitoutumisen
esteillä, jotka eivät ole hänestä itsestään kiinni (11).
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Maailma pirstaloituu,
sitoutuminen vaikeutuu
Millaista sitoutumista voimme sitten odottaa ai-
kamme terveydenhuollon ammattilaisilta ja nyky-
ihmiseltä ylipäätään? Sosiologit Zygmunt Bauman
(7, 8) ja Georg Simmel (9) ovat kuvanneet, miten
aikamme jälkiteolliseen elämäntyyliin ei ylipää-
tään enää kuulu sitoutuminen elinikäisiin ”pyhiin-
vaelluksiin”.

Pirstaloituminen, siirtyminen pitkäaikaisista
sitoumuksista kohti lyhytaikaisempia projekteja
näkyy sekä terveydenhuollossa
että yksilön elämässä. Kunnanlää-
kärien aikaan lääkärin vastuu po-
tilaan hoidosta oli usein hyvin ko-
konaisvaltainen ja pitkäaikainen.
Sitä ei voinut siirtää eikä paeta.
Nykyisessä, erikoistumiseen täh-
täävässä terveydenhuollossa tieto
lisääntyy, ihmiset vaihtuvat ja jär-
jestelmä tulee koko ajan moni-
mutkaisemmaksi.

Potilaille rakennetaan hoito-
polkuja ja -ketjuja, mutta hoidon
jatkuvuus ja kokonaisvaltaisuus
voi silti unohtua. Potilaalle saat-
taa yhä useammin tulla tunne, et-
tei hänen asiansa ole kenenkään vastuulla. Hänel-
tä edellytetään yhä enemmän terveydenhuoltojär-
jestelmän ymmärtämistä: tietoa siitä, miten järjes-
telmää parhaiten käyte-
tään hyväksi. Poti-
laat saattavat

olla tilanteesta toisaalta hämillään, toisaalta siihen
on jo alettu tottua. Vaihtuvia ja kiireisiä työnteki-
jöitä ei viitsitä aina ”turhaan vaivata”. Toisaalta
jotkut voivat jäädä ”turhaankin” kiertämään ver-
kostoissa, jos eivät löydä oikeaa apua oikeaan vai-
vaan.

Samalla tavoin myös yksittäisten ihmisten elä-
mä koostuu yhä useammista ja yhä kiihtyvämmäl-
lä tahdilla vaihtuvista, lyhytaikaisista projekteista.
Koko yhteiskuntamme on muuttunut pirstaleisem-
maksi. Myös arvojen tasolla on tapahtunut muu-

tosta. Monien aikaisemmin tärkeinä
pidettyjen arvojen merkitystä joudu-
taan pohtimaan uudelleen. Tämä
koskee myös terveyttä ja siitä huo-
lehtimista. Aikaisemmin terveyden
arvo oli selvempi: Jos ei ollut terve-
yttä, ei kyennyt tekemään työtä. Lii-
kunta tuli työn lomassa, eikä sitä
tarvinnut erikseen harrastaa. Mei-
dän aikanamme terveydestäkin on
tullut oma, erillinen ”projektinsa”,
jonka arvo on mietittävä erikseen
suhteessa muihin elämän projektei-
hin.

Kohtaamisten merkitys
Yhä tärkeämmäksi vaihtuvien ja usein kuormitta-
vienkin ”projektien” maailmassa nousee kohtaa-
misten merkitys. Sitoutumisten suhteen on hyvä

olla realistinen. Hoitopaikan
sen kummemmin kuin diabeeti-
konkaan sitoutuminen hoitoon
ei ole itsestäänselvyys. Aina ei
puhuta edes yhteistä kieltä. Mo-
lempien osapuolten sitoutumi-
sen esteistä ja hidasteista on
hyvä puhua avoimesti yhteis-
työstä sovittaessa. Kohtaamisis-

sa keskeiseksi tulee yhteisestä
suunnasta ja yhteistyöstä neuvotte-

leminen.
Hoidossakin vapaus ja vastuu liitty-

vät usein yhteen. Aina vapaus ei ole sen
vuoksi edes kovin toivottua. Vastuun tuoma

Potilaille rakennetaan
hoitopolkuja ja

-ketjuja, mutta hoidon
jatkuvuus ja kokonais-

valtaisuus voi silti
unohtua. Potilaalle

saattaa yhä useammin
tulla tunne, ettei
hänen asiansa ole

kenenkään vastuulla.

Kohtaavatko terveydenhuollon ammatti-
laisen ja diabeetikon asiantuntijuudet
hoidonohjauksessa?Piirros: Pekka Rahkonen
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Kuva 1. Brickmanin nelikenttä (3).

Kuva 2. SSDL-malli (The staged self-directed learning model) kuvaa oppijan
vaiheittaista kehittymistä riippuvuudesta itseohjautuvuuteen (4, 5). SSDL-mallin
avulla on mahdollista pohtia myös omaa kehitystä ohjaajana sekä erilaisten
ohjaustyylien toimivuutta eri tilanteissa.

Oppija

Itseohjautuva

Sitoutunut

Kiinnostunut

Riippuva

4

3

2

1

Ohjaaja

1        2      3      4

Auktoriteetti      Motivoija      Avustaja    Delegoija

Yksilön vastuu ongelman ratkaisusta

Yksilön vastuu
ongelman synnystä

SUURI PIENI

SUURI            1 Yksilöllistämismalli 2 Käännyttämismalli

PIENI             3 Opastamismalli 4 Hoivaamismalli

1 = Moral mode
Yksilöllistämis-
malli

Havainto itsestä/
yksilöstä:

laiska

Mitä itseltä/
yksilöltä odotetaan?

ponnistelu

Kenen muun
kuuluu toimia?

vertaiset

Mitä muilta
odotetaan?

kehotus, varoitus

Näkemys
ihmisluonnosta:

vahva

Mahdollinen
 ”patologia” :

yksinäisyys

2 = Enlightment model
Käännyttämismalli

syyllinen

nöyrtyminen,
alistuminen

viranomaiset,
auktoriteetit

kuri(npito)

paha

fanaattisuus

3 = Compensatory
model
Opastamismalli

osattomaksi jäänyt

puolensa pitäminen,
tehostaminen

sivuhenkilöt, ”alaiset”
(subordinates)

mobilisointi

hyvä

syrjäytyminen

4= Medical model
Hoivaamismalli

sairas

hyväksyminen,
vastaanottaminen

asiantuntijat

hoitaminen

heikko

riippuvuus
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ahdistus kasvaa usein lisääntyvän
vapauden myötä. Kirjailija ja filoso-
fi Torsti Lehtisen (10) mukaan ny-
kyisin vallitsee usein negatiivinen va-
paus: vapaus ajatella ja tehdä kuten
haluaa, ilman että kukaan estää tai
rajaa sitä. Positiivinen vapaus tar-
koittaa puolestaan sitä, että ihmisiä
tuetaan ja heille annetaan resursseja,
joiden pohjalta ponnistaa kohti jota-
kin päämäärää. Empowerment ei voi
olla pelkkää negatiivista vapautta. Ihmistä ei voi-
da jättää hoitamatta vedoten hänen vapauteensa
tehdä niin kuin haluaa. Ilman ajatusta positiivises-
ta vapaudesta empowerment jää pelkäksi iskusa-
naksi.

Sairaana ihmisen autonomian tarve voi olla
erilainen kuin terveenä. Kohtaamisten yksi tarkoi-
tus on tässäkin asiassa tulla nähdyksi ja kuulluksi
ihmisenä. Irja Idman (6) toteaa, että ”Somaattinen
sairaus hoitoineen voi heikentää ihmisen autono-
mian perustana olevaa kykyä itsesäätelyyn…
Emotionaalisen taseen heilahtaessa pahanolon
suuntaan ihminen tulee epävarmaksi itsestään ja
muuttuu loukkaantumisherkäksi. Nämä muutok-
set heijastuvat ihmisen sosiaalisiin suhteisiin ja
vaikuttavat käyttäytymiseen ja toimintakykyyn.”
Sen vuoksi  ”…hoidollisissa kohtaamistilanteissa
potilaan tulisi tulla yksilöllisesti nähdyksi ja tun-
nistetuksi, mikä sinänsä jo auttaa identiteetin yllä-
pidossa.”

Sairaana palaamme hetkellisemmistä projek-
teistamme usein perustavampien kysymysten ää-
relle. Hoidollisissa kohtaamisissa voi nousta tär-
keäksi myös elämän ”projekteja” arvottava kysy-
mys: ”Miksi huolehtisin itsestäni?”. Itsensä hen-
gissä ja kunnossa pitäminen vaatii hyvää itsetun-
toa: kokemusta siitä, että on arvokas ja että se,
mitä tekee hyvinvointinsa eteen on merkityksellis-
tä. Merkityksellisyyden tunne kasvaa yhteydessä
toisiin ihmisiin. Omahoidon merkityksen ja sen ar-
von kirkastuminen vuorovaikutuksessa on osa
voimaantumista. Arvostuksen on hyvä välittyä
voimaantumista tukevana viestinä paitsi diabeeti-
kon lähipiiriltä, myös terveydenhuollolta.

• Helena Nuutinen
PsM, YTM, psykologi
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
helena.nuutinen@diabetes.fi
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Mitä on ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeinen asiakastyön tapa on saanut
alkunsa psykoterapian piiristä. Suomessa sitä
sovelletaan nykyisin esimerkiksi perhetera-
piassa, sosiaalityössä ja alkoholistien hoidos-
sa sekä työnohjauksessa. Siitä on hyviä koke-
muksia myös diabeetikoiden yksilö- ja ryhmä-
ohjauksessa.

Amerikkalaiset lyhytterapeutit Steve de Shazer ja
Insoo Kim Berg ovat eräitä ratkaisukeskeisen me-
netelmän kehittäjiä. He tekivät 1990-luvun alussa
tätä ajattelu- ja työskentelytapaa
Suomessa tunnetuksi (1). Ratkai-
sukeskeinen ote sopii monenlai-
seen tavoitteelliseen toimintaan,
myös diabeetikoiden hoidonohja-
ukseen, onhan diabeteksen oma-
hoito käyttäytymistä ja osa elä-
mäntapaa. Ohjaajan tehtävänä on
auttaa ohjattavaa ottamaan omat voimavaransa ja
kykynsä käyttöön. Ratkaisukeskeinen lähestymis-
tapa on hyvä käytännön keino toteuttaa empower-

mentajattelua, jossa ohjattava valtuutetaan ja va-
rustetaan hoitamaan itse itseään. Tällöin ”pallo
on ohjattavalla”: hän on se, joka tekee työn ja ot-
taa vastuun.

Erityisen hyvin ratkaisukeskeinen lähestymis-
tapa sopii hoidonohjaus- ja painonhallintaryhmiin
sekä ruokavalio-ohjaukseen (2). Sitä onkin jo so-
vellettu Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteisessä
painonhallintaohjaajien PPP (Pieni päätös päiväs-
sä) -koulutuksessa (3). Silloin, kun tavoitteena on
pudottaa painoa, perinteisillä hyvää tarkoittavilla
neuvoilla ei välttämättä päästä eteenpäin. Niillä

kenties vain lisätään syyllisyyden-
tuntoja. Ratkaisukeskeistä tapaa
kannattaa käyttää varsinkin silloin,
kun  vanhat keinot on jo kokeiltu.

Painopiste onnistumisissa
Ratkaisukeskeisessä lähestymista-
vassa hoito-ongelmat ratkaistaan

toisin kuin perinteisesti on tehty. Olemme tottu-
neet syy-seurausajatteluun, eli että kun ongelmien
syyt selvitetään ja poistetaan, ongelma ratkeaa.
Ratkaisukeskeisen työskentelyn perusidea on, että
ohjaamisessa ei ryhdytä penkomaan ongelmien
syitä, vaan aletaan etsiä elämästä sellaisia aikoja,
jolloin kyseinen ongelma ei vaivaa tai sitä ei ole,
vaikka ne hetket olisivat pieniäkin.

Esimerkiksi liikasyöntiongelman kanssa painis-
kelevalta ihmiseltä kysytään, onko hänellä ollut sel-
laisia aikoja, jolloin hän ei ole syönyt liikaa, vaikka
siihen olisi ollut tilaisuus. Ne ovat onnistumisia, joi-
ta ihmiset eivät ehkä itse ole huomanneet. Ongel-
man ratkaisuun pyritään juuri näiden poikkeusten
löytämisen ja niiden lisäämisen kautta. Ratkaisu-
keskeisessä lähestymistavassa tutkitaan nimen-
omaan sitä, miten päästään ratkaisuun eikä sitä,
miten on jouduttu ongelmiin (kuva 1).

• Liisa Heinonenhoidonohjauksessa?

Kuva 1. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavas-
sa tutkitaan sitä, miten päästään ratkaisuun
eikä sitä, miten on jouduttu ongelmiin.

”Pallo on ohjattavalla”:
hän on se, joka tekee
työn ja ottaa vastuun.

Ongelma
Mite

n p
ää

stä
än

 ra
tka

isu
un

Miten on jouduttu hankaluuksiin

Ongelmien syistä
onnistumisiin
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Syiden etsiminen ongelmiin, ku-
ten liikasyöntiin tai diabeteksen
hoidon laiminlyöntiin, on hyvin ta-
vallinen tapa lähestyä hankalia asi-
oita. Liian usein juututaan kysy-
mykseen ”Miksi minä laiminlyön
hoitoani?” Syiden pohtiminen ja et-
siminen on ihmiselle luontaista ja
usein tarpeellista, koska se lisää
ymmärtämystä. Haitallista se on silloin, kun siihen
juututaan. Syiden etsiminen saattaa myös oikeut-
taa olemaan tekemättä mitään, etenkin, jos ongel-
man syytä ei tunnu löytyvän tai se on sellainen,
ettei sille voi mitään.

Ratkaisuja ja onnistumisia saadaan esiin tie-
tynlaisilla, tulevaisuuteen suuntautuneilla, itsear-
viointiin johtavilla kysymystyypeillä, joissa lähde-
tään liikkeelle yleensä nykyisyydestä tai aivan lä-
himenneisyydestä.

Tavoitteet ohjattavan omasta elämästä
Ratkaisukeskeisessä hoidonohjauksessa ohjaaja
käy ohjattavan kanssa tavoitteellista keskustelua.
Jokaisella ohjaajan esittämällä kysymyksellä on
jokin tarkoitus. Aluksi selvitetään asiakkaan ha-
lukkuutta omahoidon kehittämiseen. Jos haluk-
kuutta ilmenee, ohjaaja selvittää seuraavaksi, mit-
kä ovat ohjattavan omat tavoitteet ja käsitykset
omahoidosta.

Jos halukkuutta omahoidon kehittämiseen ei
ole, voidaan yhteistuumin todeta, ettei nyt ole oi-
kea aika tavoitekeskustelulle. Mietittäväksi voi
jättää kysymyksen ”Mitä pitäisi tapahtua, että
kiinnostuisit asiasta tai milloin tulevaisuudessa
voisit olla kiinnostunut asiasta?”  Jos ohjaaja nä-
kee, että ohjaukselle on tarvetta, hän voi kertoa
oman näkökantansa ja mahdollisen huolensa esi-
merkiksi huonosta sokeritasapainosta.

Tavoitteet kannattaa muotoilla mieluummin
uusien, hyvien asioiden aloittamiseksi kuin huono-
jen asioiden lopettamiseksi. Realistinen, tavoitel-
tava omahoidon tapa on valintojen ja kompromis-
sien summa; riittävän hyvä tapa hoitaa itseään.
Täydellisyyteen ei pidä pyrkiä.

Onnistumisten ja
tavoitteiden selvittäminen
Tavoitteina pidetään aikaisempia onnistumiskoke-
muksia, toimivia valintoja ja tekoja, joita jokaisen
elämästä kuitenkin aina löytyy, vaikka vähänkin.

Tavoitteita ei anneta ulkoapäin
esimerkiksi erilaisina listoina siitä,
mitä saa syödä ja mitä ei. Tavoit-
teet ikään kuin ”kaivetaan esiin”
ihmisen omasta elämästä. Ohjauk-
sessa tätä tavoitteiden mukaista
käyttäytymistä pyritään vahvista-
maan ja laajentamaan. Se tapah-
tuu tulevaisuuteen suuntautuvilla

kysymystyypeillä.
Jos asiakkaan ja ohjaajan tavoitteet ovat risti-

riidassa keskenään, asiassa ei päästä eteenpäin.
Asiakkaan tavoitteiden ja hoitosuositusten mah-
dolliset erot on hyvä tuoda avoimesti esiin.

Peruskysymystyyppi onnistumisten kartoitta-
misessa on asteikkokysymys: ”Millaisen arvosa-
nan tai numeron annat itsellesi diabeteksen oma-
hoitoon panostamisestasi tällä hetkellä?” tai ”Mi-
ten arvioit omaa panostustasi diabeteksen oma-
hoitoon asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nol-
la on tilanne huonoimmillaan ja kymppi on tilan-
ne parhaimmillaan?”

0 = tilanne huonoimmillaan omasta mielestä
10 = tilanne parhaimmillaan omasta mielestä

Toimivia asioita ja ajanjaksoja on jokaisen elä-
mässä. Vaikka ohjattava antaisi itselleen ykkösen
arvioidessaan omaa panostustaan, merkitsee se,
että jotain hyvää on löydettävissä.

Jo toimivia asioita kannattaa kysellä eri sana-
muodoin, sillä ihmiset eivät heti huomaa kertoa
kaikkea myönteistä. Usein he mieluummin kertoi-
sivat siitä, mikä ei toimi, koska he ovat niin tottu-
neet virheiden etsimiseen. Ohjaajan tehtävä on
auttaa huomaamaan se, mikä jo toimii.

Kun ongelmaa tarkastellaan tältä kannalta, se
voidaan nähdä jo osittain ratkaistuksi. Olennaista
on nähdä annetut pisteet (esimerkiksi 4 pistettä
kuvassa) myönteisinä.

Numeroasteikko tarjoaa välineen, jolla hyvät asi-
at ja edistyminen noteerataan ja saadaan vertailu-
kelpoisiksi. Annetuilla numeroilla ei sinänsä ole

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Tavoitteet kannattaa
muotoilla mieluummin
uusien, hyvien asioi-
den aloittamiseksi

kuin huonojen asioi-
den lopettamiseksi.

nen

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

ongelma osittain
      ratkaistu
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kovin suurta merkitystä. Numeroasteikon käyttö
mahdollistaa kuitenkin tilanteiden vertailun eri
ajankohtina – nyt ja tulevaisuudessa. Myös men-
neisyyttä voidaan katsoa asteikolla. Monet kerto-
vat spontaanisti olleensa ykkösessä ennen kuin he-
räsivät tekemään jotain.

Ohjaaja voi kysyä asiakkaan onnistumisia
vaihtoehtoisesti ilman asteikkoa: ”Mitä kaikkea
olet jo tehnyt diabeteksen hoitamisen hyväksi?”
Tarkoituksena on kartoittaa jo toimivia asioita.

Tyytymättömyys toimii muutosvoimana
Kun asiakkaan poikkeuksia, onnistumisia ja nyky-
tilanteessa jo toimivia asioita on saatu esiin, ohjaa-
ja selvittää asiakkaan tyytyväisyyttä nykytilantee-
seen:

”Oletko tyytyväinen tilanteeseesi  / panostuk-
seesi / itsellesi antamaasi numeroon? Tunnetko
tarvetta muuttaa mitään syömisessäsi?”

Jos ohjattava on tyytyväinen nykytilanteeseen-
sa eikä hänellä omasta mielestään ole mitään on-
gelmaa, kovin paljon ei ole tehtävissä. Tietenkin
voi olla niin, että hän tekee jo niin paljon hyviä
asioita, ettei niitä ole mahdollista lisätä. Silloin on
hyvä kysyä, miten hän aikoo saada tilanteen jatku-
maan edelleen hyvänä.

Joskus  ohjaaja törmää siihen, että asiakas pa-
nostaa omasta mielestään kymmenen verran ja
silti objektiivisten mittareiden, kuten vaa’an ja
laboratoriomittausten, avulla tiedetään, että ti-
lanne on huono. Ohjaajan on otettava ristiriita
keskustelussa esiin. Ohjaaja voi kysyä asiak-
kaalta, onko tämä tyytyväinen tilanteeseensa
terveysriskien suuresta määrästä huolimatta.
Ohjaajan tulee kertoa, mitä riskit tarkoittavat.

Saattaa olla myös niin, että diabeteksen kehit-
tyminen on sellaisessa vaiheessa, että diabeetikon
omaa panostusta ei voi enää lisätä ja että on aika
tehostaa tabletti- tai insuliinihoitoa ruokavalion
ohella. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tyy-
pin 2 diabeetikko, jolla on pelkkä ruokavaliohoi-
to, tuntee panostavansa täydellisesti ja silti veren-
sokerit ovat huonot. Tämän huomaaminen vaatii
ohjaajalta diabeteksen hoidon tuntemusta. Rat-
kaisukeskeisellä haastattelutekniikalla tällainen-
kin hoidon kannalta olennainen seikka tulee hel-
posti ilmi.

Mihin haluat päästä?
Jos asiakas ei ole tyytyväinen tilanteeseensa, oh-
jaaja kysyy häneltä:

”Mihin numeroon asteikolla sinun pitäisi pääs-
tä, että olisit tyytyväinen itseesi / tilanteeseesi?”

  ongelma osittain
       ratkaistu

Jos asiakas valitsee nykyhetkeä kuvaavaa nume-
roa paremman numeron (esimerkiksi kuutosen),
ohjaaja voi kysyä: ”Miten teet eri tavalla kuin en-
nen, että pääset tähän parempaan numeroon? Mi-
ten kehität panostustasi omahoitoon?” Ilman as-
teikkoa voi kysyä: ”Mitä sinun vielä pitäisi tehdä,
jotta omahoitosi olisi riittävän hyvää?” Jos tavoit-
teita tulee esiin liian paljon, voidaan kysyä: ”Mikä
on pienin mahdollinen muutos, jonka uskot pysty-
väsi toteuttamaan?”

Ohjaaja kertoo vain sen, mikä on tarpeen
Kun ohjaaja pyytää asiakasta määrittelemään ta-
voitteensa, hän saa käsityksen ohjattavan tiedoista,
uskomuksista ja niistä mielikuvista, joita hänellä on
omahoidosta. Myös mahdolliset väärinkäsitykset
tulevat näin esiin. Ohjaajan pitää kuulemansa pe-
rusteella reflektoida omaa ohjaustyyliään ja virittää
ohjaus asiakkaan tarpeisiin. Ohjaaja arvioi ja vali-
koi, mitä kaikkea on  tarpeen kertoa.

Myönteinen palaute toimii muutosvoimana
Myönteinen palaute on olennainen osa ratkaisukes-
keistä työtapaa. Ohjauskeskustelun ohessa ohjaaja
kerää myönteisten, jo toimivien asioiden listaa ja
käy lopuksi listan yhdessä läpi ohjattavan kanssa.
Samalla korostetaan, että näiden myönteisten asioi-
den tekemistä kannattaa jatkaa. Esiin tulleista uu-
sista, kehitystä parempaan vievistä asioista toteu-
tettavaksi kannattaa valita vain tärkeimmät tai hel-
poimmat, jottei muutostehtävästä tule ylivoimaisen
suuri. Ratkaisukeskeisessä ohjaustavassa on olen-
naista edetä pienten muutosten kautta.

Ratkaisukeskeinen työtapa
ryhmäohjauksessa
Psykoterapeutti John Sharry on lanseerannut kä-
sitteen ratkaisukeskeinen ryhmätyö, jolla on omat,
tietynlaiset strukturoidut interventionsa (4). Niil-
lä aktivoidaan ryhmästä nousevaa terapeuttista
voimaa. Se toimii luomalla optimismia sekä tuke-
malla ja auttamalla oppimaan uusia asioita. Rat-

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  Nyt Tavoite
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Koko lehti nyt internetissä
Diabetes ja lääkäri -lehti julkaistaan pdf-muodossa internetissä osoit-
teessa www.diabetes.fi/lehdet/diablaak. Aiemmin internetarkistoon on
koottu vain lehden keskeisimmät artikkelit. Internetissä julkaistavas-
ta rinnakkaispainoksesta on poistettu reseptilääkeilmoitukset lääke-
mainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla.

Kaikki perinteistä painettua lehteä toivovat voivat tilata rinnak-
kaispainoksen vuosikerran Diabetes-lehden liitteenä hintaan 12 euroa
+ Diabetes-lehden tilaushinta 30 euroa; Diabetesliiton jäsenille Diabe-
tes-lehden jäsenetuhinta on 8,50 euroa/vuosikerta.

Diabetes ja lääkäri -lehti ilmestyy helmi-, huhti-, kesä-, syys-, loka-
ja joulukuussa Diabetes-lehden liitteenä ja internetissä. Apteekit ja
Suomen Lääkäriliittoon kuuluvat, diabeetikoita hoitavat lääkärit saa-
vat lehden ryhmätilauksena.

Lisätiedot ja tilaukset:
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus / Jäsenasiat
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
P. (03) 2860 111
F. (03) 3600 462
jasenasiat@diabetes.fi

kaisukeskeisen ryhmätyön perusperiaatteet ovat
samat kuin yksilötyöskentelyssä:
1. keskitytään muutokseen ja mahdollisuuksiin
2. asetetaan päämäärät ja toimitaan tulevaisuus-

painotteisesti
3. luodaan perusta tulevalle ryhmäläisten voima-

varojen, taitojen ja muiden resurssien pohjalta
4. tutkitaan sitä, mikä toimii
5. ollaan uteliaita arvostavalla tavalla
6. luodaan yhteistyötä ja -toimintaa
7. käytetään huumoria ja luovuutta.
Ryhmätilanteissakin voidaan edetä edellä esitetty-
jä kysymystyyppejä käyttäen. Erityisesti tavoittei-
den luomisessa painotetaan tavoitteelliseen toi-
mintaan suuntautuneen ryhmäidentiteetin luomis-
ta. Se syntyy parhaiten siten, että ryhmiä rakenne-
taan erilaisten aihepiirien ja tavoitteiden ympäril-
le. Näistä teemoista ja tavoitteista kerrotaan etu-
käteen avoimesti. Samaan ryhmään tulevilla on
silloin samansuuntaiset odotukset ja tavoitteet,
joista jo ryhmän nimen tulee kertoa.

• Liisa Heinonen
MMM, ravitsemusterapeutti, työnohjaaja
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere

liisa.heinonen@diabetes.fi

Kirjallisuutta
1. Kim Berg Insoo & Miller Scott. Ihmeitä tapahtuu.

Lyhytterapiainstituutti 1994.
2. Heinonen Liisa. Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan -

ongelmista onnistumisiin syömisen hallinnassa.
2. painos, Suomen Diabetesliitto ry 2004.

3. Heinonen Liisa ja Heinonen Kirsi. Uutta intoa meta-
bolisen oireyhtymän ehkäisyyn ryhmänohjaajan koulu-
tuksesta. Diabetes ja lääkäri 2002;31(1):38–41.

4. John Sharry. Solution-Focused Groupwork. SAGE
Publications 2001.

• Moniammatillisuus
• Diabeteskeskus 25 vuotta
• Hoidonohjaus
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• näytemäärä 0,3 µl
• mittausaika 5 s
• mittausalue 
 0,6 - 33,3 mmol/l
• automaattinen 
 kalibrointi
• 360 tuloksen muisti
• lämpötilahälytys

-verensokerimittari

Tamro MedLab Oy 
PL 11, Rajatorpantie 41 B, 01641 Vantaa
Self Care
Puhelin 020 445 4775, 020 445 4784 
Faksi 020 445 4765
medlab.selfcare@tamro.com
medlab.asiakaspalvelu@tamro.com
www.tamromedlab.com

Yksinkertaisesti paras

D+L 2/2005/ rinnakkais 20.4.2005, 12:5352



T
EEM

A
N

A
 H

O
ID

O
N

O
H

JAU
S

53DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HUHTIKUU 2005

Tyypin 2 diabeetikoiden

Nykyaikaisiin oppimiskäsityksiin perustuva,
asiakaskeskeinen ja tasa-arvoinen ravitsemus-
ohjaus on vaikuttavaa. Hämeenlinnassa ja sen
ympäristökunnissa toteutetun ravitsemus-
ohjauksen aikana tyypin 2 diabeetikot tekivät
edullisia muutoksia ruokavalioonsa, heidän
painonsa putosi ja verensokeri- ja rasva-arvot
paranivat.

Hämeenlinnassa ja sen ympäristökunnissa toteu-
tetun ravitsemusohjauksen aikana tyypin 2 dia-
beetikot (N = 100) tekivät edullisia muutoksia
ruokavalioonsa: rasvan määrä väheni, rasvan
laatu pehmeni, ateriarytmi järkevöityi ja ruoka-
annokset pienenivät. Diabeetikoiden
ruokavalio keveni lisääntyneen kas-
visten ja hedelmien sekä vähenty-
neen rasvan käytön ansiosta. Ope-
tussisällöistä parhaiten opittiin ras-
van ja hiilihydraattien laatuun ja
määrään sekä ravintokuituun liitty-
vät asiat. Myös paino, veren sokeri-
ja rasva-arvot laskivat. Liikapai-
noisten diabeetikoiden paino putosi
keskimäärin 2,2 kiloa ja yli viiden
prosentin painonlaskun saavutti 23
prosenttia liikapainoisista. Empo-
wermentlähtöinen ravitsemusohjaus
osoitti, että sillä voidaan saavuttaa
tuloksia (1).

Ravitsemusohjauksen tavoitteena oli, että
diabeetikot muuttavat ruokailutottumuksiaan ja
elämäntapojaan pysyvästi. Muutos vaikuttaa
edullisesti painoon, verensokeriin ja rasva-arvoi-
hin. Ohjauksessa nojattiin nykyaikaisiin oppi-
miskäsityksiin ja empowermentlähestymista-
paan. Diabeetikko nähtiin oman elämänsä asian-
tuntijana ja häntä autettiin löytämään omat voi-
mavaransa ja ottamaan vastuu ravitsemushoidos-
ta (2, 3). Ohjaaja toimi oppimisen mahdollistaja-
na ja tukijana.

Systemaattista muutosten tuottamista
Ravitsemusohjaukseen kuuluvat kaikki ne toimet,
joilla pyritään systemaattisesti tuottamaan muu-
toksia yksilön ja ryhmän käyttäytymisessä (4).
Muutokset yksilön tiedoissa, taidoissa ja valmiuk-
sissa sekä niiden välityksellä itse toiminnassa ovat
oppimisen tulosta (5). Kroonisten sairauksien, ku-
ten diabeteksen, hoidonohjauksessa ei riitä kerta-
luontoinen tietojen antaminen, vaan tarvitaan pit-
käkestoista ohjausta. Käyttäytymisen muutos saa-
vutetaan monivaiheisen prosessin, tietojen lisään-
tymisen, muistamisen, soveltamisen ja ymmärtä-
misen sekä asian uudessa valossa näkemisen kaut-
ta.  Oppiminen ja käyttäytymisen pysyvät muu-
tokset syntyvät harjoittelun tuloksena ja vaativat
useita onnistuneita toistokertoja. Käytännössä asi-

an hallinta edellyttää opitun tiedon
soveltamista uusissa tilanteissa.
Käyttäytymisen muutos vaatii myös
henkisiä resursseja ja rohkeutta
muuttaa se, mikä on tarpeen ja mah-
dollista. Muutos tuo aina tullessaan
uutta.

Työvälineenä vuorovaikutus
Ohjausprosessissa vuorovaikutus on
työväline, jonka tarkoituksena on
auttaa ohjattavaa tekemään tarkoi-
tuksenmukaisia ja perusteltuja valin-
toja. Eri viestintämenetelmiä, tieto-
jen antamista, neuvomista, opasta-

mista ja ohjausta voidaan verrata toisiinsa vuoro-
vaikutuksen suhteen (7). Tietojen  antaminen on
yksisuuntaista, autoritääristä vuorovaikutusta,
joka on asiantuntijan asiapainotteista puhetta.
Neuvominen on myös usein yksisuuntaista vuoro-
vaikutusta, jossa asiantuntija puhuu toimenpiteis-
tä, joita pitää tehdä. Molemmissa ohjaaja on asi-
antuntijan vahvassa asemassa. Perinteisesti ter-
veydenhuollon ammattilaiset on nähty asiantunti-
joina, ja heille on annettu valtaa. Tämä asenne on
heijastunut heidän viestinnässään potilaiden kans-

ravitsemusohjaus
• Anna-Liisa Ventola

Kroonisten
sairauksien, kuten

diabeteksen,
hoidonohjauksessa
ei riitä kertaluon-

toinen tietojen
antaminen, vaan
tarvitaan pitkä-

kestoista ohjausta.
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painonhallintaryhmien
ohjaajille

Koulutusta

Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat kehittä-
neet painonhallintaan ryhmänohjaajakoulu-
tuksen. Koulutuksen pääpaino on ryhmän
hyödyntämisen oppimisessa, valmentavassa
ohjausotteessa sekä kokemuksen kautta
oppimisessa. Näihin niveltyy tietous lääke-
tieteestä, ravitsemuksesta ja liikunnasta.

  Kohderyhmä:
Terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaan-
hoitajat, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, ravit-
semusterapeutit ja lääkärit. Työpareittain osallis-
tumista suositellaan, mutta yksinkin voi tulla.
Koulutus sopii sekä aiemmin painonhallintaryh-
miä ohjanneille että ohjausta aloitteleville.

  Kouluttajat:
Diabetesliiton asiantuntijat (lääkäri, psykologi,
ravitsemusterapeutti ja liikunnanohjaaja).

  Koulutusryhmän koko:
Enintään 20

  Koulutuksen teemat:

Lääketieteellinen perusta
• metabolinen oireyhtymä
• painonhallinta ja elintapamuutokset
• lääkehoito

Painonhallinnan perusta
• painonhallinnan merkitys
• syömisen hallinta
• omien ruokatottumusten pohdinta
• laadulliset/määrälliset muutokset

Liikunnan perusta
• liikunnan fyysinen ja psyykkinen merkitys

elämänlaadun kohentajana
• motivoiva aloittaminen
• liikunnan annostelu

Ryhmäohjauksen perusta
• valmentava ote elintapamuutoksissa
• ryhmädynamiikan hyödyntäminen
• ohjaajan rooli ja tehtävät
• ryhmämalliin perehtyminen

  Koulutusmenetelmät:
Ryhmän hyödyntäminen, vuorovaikutteiset
luennot sekä toiminnalliset menetelmät
ryhmämallia demonstroiden.

  Koulutuksen kesto:
3 pv + itsenäistä työskentelyä koulutusjaksojen
välillä + 2 pv. Koulutuksen ja oman ryhmän aloit-
tamisen jälkeen on mahdollista osallistua täy-
dennyskoulutukseen ja/tai työnohjauspäiviin.
Ohjaajilla on käytössään KOTI-verkko-internetsi-
vut, joista saa tukea ohjaustyöhön.

  Koulutuksen laajuus:
3 opintoviikkoa

  Koulutuksen hinta:
600 euroa/henkilö, opiskelijat 480 euroa/henki-
lö. Tiimialennus: täysi hinta peritään vain yhdeltä
henkilöltä/työpaikka, muilta opiskelijahinta. Alv
0 %. Hinta sisältää ohjelmaan merkityt ruokailut
ja kahvit, ohjaajan kansion sekä mahdollisuuden
käyttää KOTI-verkkoa.

  Kysy koulutuspakettia:

Tilauksesta tuomme koulutuksen työyhteisöösi.

Ohjaajakoulutus vuonna 2005
Järjestäjänä Suomen Diabetesliitto ry
Tampere 28.9.–30.9.2005 ja 28.11.–29.11.2005
Tampere 19.10.–21.10.2005 ja 1.12.–2.12.2005

Ilmoittautuminen
Satu Kiuru, p. (03) 2860 253
satu.kiuru@diabetes.fi
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Hyvä tavoite on
realistinen, mutta
silti optimistinen.
Se on konkreetti-
nen ja se ilmais-
taan täsmällisinä
käyttäytymisen

muutoksina.

sa. Ohjauksessa sitä vastoin vuorovaikutussuhde
on kaksisuuntainen, tasa-arvoinen, luottamuksel-
linen, tukea-antava ja kunnioittava (7). Kunnioi-
tusta voi osoittaa kuuntelemalla aktiivisesti, kuu-
lemalla ja olemalla aidosti läsnä. Ohjauksessa
keskeistä on kuunteleminen lisäksi ongelmien
tunnistaminen ja tutkiminen sekä ratkaisujen et-
siminen (3).

Ohjausprosessi voidaan jaotella tavoitteisiin,
suunnitteluun ja toteutukseen eli varsinaiseen oh-
jaustapahtumaan sekä arviointiin. Asiakaslähtöi-
nen suunnittelu edellyttää, että osallistujien tar-
peet, kokemukset, toiveet ja tavoitteet otetaan
mahdollisimman hyvin huomioon, samoin kuin
ohjattavien lähtötilanne.

Ravitsemusohjauksen tavoitteet
Tavoitteet (aikomukset, odotukset, ihanteet ja pyr-
kimykset) ovat keskeisiä kaikessa ihmisen toimin-
nassa. Kun ihmisellä on visio,  päämäärä, toivotun
tilan ”haavekuva”, se auttaa oppi-
misessa ja muutoksen ylläpitämises-
sä ja luo pitkäjänteisyyttä.

Tavoitteet asetetaan yksilöllises-
ti. Ihminen motivoituu toimimaan
vain itse omaksumiensa tavoittei-
den suuntaisesti ja siksi on tärkeää,
että jokainen määrittelee omat ta-
voitteensa (8). Hyvä tavoite on rea-
listinen, mutta silti optimistinen. Se
on konkreettinen ja se ilmaistaan
täsmällisinä käyttäytymisen muu-
toksina. Hyvä tavoite sisältää väli-
tavoitteita. Toteutuneet välitavoit-
teet motivoivat jatkamaan. Käytännössä tavoit-
teiden asettaminen voi olla diabeetikoille vaike-
aa. Ohjaaja voi  kannustaa diabeetikoita visioi-
maan ja unelmoimaan, koska sen kautta löytyvät
tavoitteet. Kartoitin diabeetikoiden tarpeet puhe-
linhaastattelulla ja yksilölliset paino- ja muut ta-
voitteet laadittiin ensimmäisellä tapaamiskerral-
la. Esimerkkinä kahden diabeetikon tavoitteet ja
tarpeet:

”Minä tahtoisin olla 5–6 kiloa hoikempi.”
”Mikä on meitin tapauksessa ruokahomma?”

Tiedollisia tavoitteita on totuttu pitämään arvok-
kaina ja usein on petytty, kun diabeetikot eivät

ole toimineet tiedon edellyttämällä tavalla. On
oletettu, että kun tieto on annettu ohjattaville, he
myös toimivat sen mukaisesti. Valmiina tarjottu
tieto vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen kovin
vähän, vaikka informaatiota jaettaessa uskotaan
toisin (9). Tiedon lisääntyminen ei ole tehnyt ih-
misestä rationaalista toimijaa tai tilanteiden hal-
litsijaa. Päinvastoin. Hoidonohjaustyötä tekevil-
le on suuri haaste, miten saada kuulija jäsentä-
mään uusi, pirstaleinen tieto kokonaisuuksiksi.
Kroonisesti sairaat tarvitsevat useimmiten pal-
jon tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta (8).

Ravitsemusohjauksen suunnittelu
Ryhmäohjaus vaatii edeltäkäsin suunnitellun oh-
jelman, mutta myös yksilöohjauksessa suunnitte-
lu on tarkoituksenmukaista. Suunnitellessa voi
vastata kysymyksiin: ”Mihin pyrin, mitä aion
tehdä, milloin ja missä sekä miten saan selville,
olenko onnistunut?” Suunnitelman tulee olla

joustava, eikä toteutuksen tarvitse
orjallisesti noudattaa suunnitelmaa.
Ohjattavien aikaisempien tietojen ja
kokemusten huomioon ottaminen
merkitsee, että suunnitellaan mene-
telmiä, jotka sallivat ohjattavien
esittää omia näkemyksiään ja pakot-
tavat heidät käyttämään aikaisem-
pia tietojaan. Jo suunnitelmassa va-
rataan aikaa opittujen tietojen ja tai-
tojen harjoitteluun.

Suunnitteluvaiheessa mietitään
ryhmien kokoaminen, koko, tapaa-
miskertojen määrä ja tiheys, ryhmäis-

tunnon kesto ja rakenne sekä sisällöt eri ohjaus-
kertoja varten, sillä ohjauksessa tulee olla aina jo-
kin sisältö.

Ravitsemusohjauksen toteutus
Omassa tutkimuksessani kaksi kolmasosaa dia-
beetikoista valitsi ryhmä- ja yksi kolmasosa yksi-
löohjauksen. Ryhmiä muodostettiin kahdeksan,
ja ne kokoontuivat 11 kertaa joka toinen viikko
marraskuusta toukokuuhun. Yksilöohjaus tapah-
tui useimmiten diabeetikon kotona. Diabeetikoi-
den omat tavoitteet ohjasivat sisältöaiheiden va-
lintaa. Sisällöt pohjautuivat diabeetikon ravitse-
mussuosituksiin.
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Hyväksi havaittu ryhmäistunnon perusrakenne on
seuraava:
• aloitus ja alkukuulumiset
• kotitehtävän palaute ja keskustelu
• ”luento” tai alustus
• ryhmä- tai parityöskentely, tehtävät
• uuden kotitehtävän anto
• lopetus.

Kysymyksiä ryhmäläisille ja keskusteluja liittyy
kaikkiin vaiheisiin, ja eri vaiheiden pituus vaihte-
lee tarpeen mukaan (10).

Omassa työssäni eniten toivotut sisältöalueet
on koottu taulukkoon 1. Alustuksia havainnollis-
tettiin ruokamalleilla, ruokakuvin ja ruoka-aine-
pakkauksin.

  Taulukko 1. Toivotuimmat aiheet yksilö- ja
  ryhmäohjauksessa.

• Laihduttaminen ja painonhallinta
• Ruoan määrä suhteessa energiantarpeeseen
• Liikunta
• Ravinnon kovat ja pehmeät rasvat sekä

rasvan vähentäminen
• Ravintokuitu ja sen lähteet
• Syömisen hallinta

Eri ryhmissä oli lisäksi vaihdellen seuraavia
aiheita:
• Kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön

lisääminen
• Diabeetikon ruokavaliosuositus
• Oman henkilökohtaisen ruokavalion laadinta
• Hiilihydraattien laskenta
• ENE (erittäin niukkaenergiainen) -ruokavalio,

koska kolme diabeetikkoa laihdutti teho-
laihdutuksella.

Oppimistehtäviä ja itsearviointia
Oppimisprosessia tuetaan oppimistehtävillä. Pari-
tai ryhmätehtävien yhteydessä voidaan keskustel-
la erilaisista aiheista. Osallistujat voivat arvioida
omaa oppimistaan ja edistymistään erilaisin itsear-
viointitehtävin. Itsearvioinnissa voidaan pohtia ti-
lannetta ennen ja nyt ja käyttää asteikkona esimer-
kiksi kouluarvosana-asteikkoa. Hyviä itsearvioin-
ti-ideoita saa kirjallisuudesta (11, 12). Kotitehtä-
vien avulla toimintoja harjoitellaan niissä tilanteis-
sa, joissa muutosten itse asiassa tulisi tapahtua.

Kotitehtävien avulla opitut asiat siirtyvät normaa-
liin elämään. Kotitehtävät perustuvat vapaaehtoi-
suuteen, eikä niiden tekemistä valvota (11). Koti-
tehtävinä käytin muun muassa painon päivittäistä
seurantaa, ravitsemusesitteiden lukemista, elintar-
vikkeiden pakkausmerkintöjen tutkimista, ruoki-
en rasvamääriin tutustumista, oman rasvansaan-
nin seurantaa, missä apuna käytettiin Sydänliiton
ruoka-ainetaulukkoa (13) sekä ruokapäiväkirjan
pitämistä.

Ohjaaminen on oppimisen avustamista, yhdes-
sä tapahtuvaa uuden etsimistä ja sallivan oppimis-
ilmaston luomista. Aikuiset eivät välttämättä opi
kokemuksestaan, vaan merkityksestä, jonka he
antavat kokemukselleen. Ohjaaja auttaa reflektoi-
maan eli syventymään tietoisesti ja kriittisesti
oman toiminnan tarkasteluun. Myös ohjaajalle it-
selleen reflektio on välttämätöntä. Kehittyäkseen
hänen on jatkuvasti tutkittava itseään ja toimin-
taansa esimerkiksi oppimispäiväkirjan (10) avulla.
Ohjaustyötä tekevän on myös tärkeää tiedostaa,
mille käsitteellisille perusteluille ohjaustapa raken-
tuu ja millainen kasvatusnäkemys ohjaa työtä.
Ohjaajan oma arvopohja ja ihmiskäsitys luovat
perustan hänen kasvatusajattelulleen ja vaikutta-
vat hänen toimintaansa tiedostamattomalla tasol-
la (9).

Ravitsemusohjauksen arviointi
Perinteisesti ohjauksen vaikuttavuutta on mitattu
painon muutoksella ja muilla kliinisillä mittareil-
la. Kun tavoitteena on ruokatottumusten ja käyt-
täytymisen muuttaminen, tulee arvioida, mitä oh-
jattavat oppivat, mitä muutoksia he tekevät, ta-
pahtuuko muutoksia rasvan määrässä ja laadussa,
lisääntyykö liikunta, seurataanko painoa säännöl-
lisesti ja niin edelleen. Lisäksi kysytään, miten tyy-
tyväisiä ohjattavat ovat ohjaukseen ja mistä ai-
heista toivotaan lisää tietoa jatkossa. Omat tutkit-
tavani esimerkiksi kirjoittivat:

”Mielestäni hyödyllisintä oli rasva-asiat. Nyt vas-
ta ne kolahtivat ajatusmaailmaani.”

”Tässä oppi painonhallintaa. Jos lankesi herkutte-
luun, vaaka paljasti sen heti.”

”Iltapalani keveni.”

D+L 2/2005/18 7.4.2005, 08:5356



T
EEM

A
N

A
 H

O
ID

O
N

O
H

JAU
S

57DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HUHTIKUU 2005

• Anna-Liisa Ventola
ETL, ravitsemusterapeutti
Ravitsemuskoordinaattori
Dehkon 2D-hanke
Biokatu 6 L 22
PL 2000
33521 Tampere
anna-liisa.ventola@pshp.fi

Kirjallisuus
1. Ventola A-L. Empowerment-lähestymistapa tyypin 2

diabeetikoiden ravitsemusohjauksessa. Lisensiaatin-
työ. Helsingin yliopisto 2003.

2. Siitonen J. Voimaantumisteorian perusteiden hahmot-
telua. Acta Universitatis Ouluensis. E Scientiae
Rerum Socialium 37. Oulun yliopisto 1999.

3. Anderson R, Funnell M, Carlson A, Saleh-Statin N,
Cradock S & Skinner T.C. Facilitating Self-care
Through Empowerment. Teoksessa F J Snoek ja T C
Skinner (toim.) Psychology in Diabetes Care. John
Wiley & Sons Ltd. England 2000.

4. Luukkonen J. Ohjauksen historiaa. Teoksessa J.
Luukkonen ja E-L. Kronqvist (toim.) Opiskelu ja ohjaus
sosiaalisena toimintana. Näkökulmia korkeakoulu-
opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Oulun yliopis-

ton kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita
ja selosteita 63/1995.

5. Ruohotie P. Motivaatio, tahto ja oppiminen. Edita,
Helsinki 1998.

6. Marton F, Dall’Alba D & Beaty E. Conceptions of
learning. International Journal of Educational
Research 1993;19:277–300.

7. Gable J. Counselling Skills For Dietitians. Blackwell
Science. Lontoo 2001

8. Tossavainen A. Kohti asiakaslähtöistä kuntoutusta.
WSOY. Helsinki 1996.

9. Ojanen S. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian
kehittelyä. Palmenia-kustannus. Saarijärven Offset
Oy, Saarijärvi 2001.

10. Suomen Käyttäytymistieteellinen Tutkimuslaitos Oy.
Laihdutusohjaajakoulutus ”Ravitsemuspsykologia ja
kognitiivinen käyttäytymisterapia lihavuuden ryhmä-
hoidossa I” Tampere 2.10.1999–22.5.2000. Koulut-
tajat: Raimo Lappalainen ja Merja Koikkalainen.

11. Mustajoki P & Lappalainen R. Painonhallinta. Ohjaajan
opas.  Duodecim. Karisto Oy. Hämeenlinna 2001.

12. Heinonen L. Ratkaisukeskeinen ravitsemusneuvonta.
Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan – ongelmista onnis-
tumisiin syömisen hallinnassa. Suomen Diabetesliitto
ry. Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 1998.

13. Suomen Sydänliitto ry.  Sydänliiton ruoka-ainetau-
lukko. Helsinki 1999.

K
oulutusta

Terveyskasvatuksen
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Aiheena “Terveyspuhe media-
julkisuudessa – valistaa vai
ahdistaa?”

Lisätietoja saa UKK-instituutin
koulutusyksiköstä
ukkoulutus@uta.fi,
p. (03) 282 9600.
Ohjelma nähtävissä
internetsivustolla
www.ukkinstituutti.fi/koulutus.

Tyypin 2 diabeetikkojen ryhmäohjausmallin
ohjaajakoulutus (ROOM 2)

Diabeteskeskus, Tampere
16.-17.8., 19.10. ja 8.12.2005

Järjestäjä: Suomen Diabetesliitto ry
Koulutuksen sisältö: Diabetesliitossa on kehitetty
yhteistyössä seitsemän terveydenhuollon toimipisteen kanssa
tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli, jota voidaan
soveltaa paikallisiin olosuhteisiin. Mallin käyttöönottoon liittyy
nelipäiväinen koulutus, jonka tavoitteena on päivittää
perustietoja tyypin 2 diabeteksesta, tarjota tietoa
terveyskäyttäytymisen muuttamisesta ja keinoja muutoksen
tukemiseen. Kurssilla tutustutaan muutoksen tukemisen
taustalla oleviin teorioihin ja edistetään osallistujien
ryhmäohjaajan valmiuksia
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset
Koulutuksen rakenne: Ennakkotehtävä ja  kolme
lähiopetusjaksoa. Koulutuksen aikana osallistujat
käynnistävät mallin mukaisen ryhmän.
Koulutuksen hinta: Opetus 500 €, ruokailut 120 € ja
majoittuminen 1. jaksolla 45 €, yhteensä 665 €.
Tiedustelut:  Tiina Paronen, kurssisihteeri,
tiina.paronen@diabetes.fi, p. (03) 2860 316
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Kokemuksia diabeetikoiden

sen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma Dehko
toimenpidesuosituksineen.

Vuokaaviot hoidonohjausprosesseista
Olemme kuvanneet uusien tyypin 1 ja 2 diabeeti-
koiden sekä tasapainotukseen tulevien 15:tä vuot-
ta vanhempien diabetespotilaiden hoidonohjaus-
prosessit vuokaavioiden avulla. Hoidonohjauksen
mallit suunniteltiin, mutta käytännön ohjaustilan-
ne ratkaisee asioiden järjestyksen ja etenemisestä
päättää omahoitaja yhdessä potilaan kanssa. Vuo-
kaaviot koettiin parhaimmiksi laatutyökaluiksi
prosessien havainnollistamisessa ja ymmärtämi-
sessä. Prosessien havainnollistaminen on tärkeää,
koska tyypin 1 ja 2  diabeetikoiden hoito ja ohja-
us eroavat toisistaan oleellisesti. Tasapainotukseen
tulevan diabeetikon hoidonohjauksessa korostu-

vat potilaan omat voimavarat ja
tietämys diabeteksesta. Tavoittee-
na on vahvistaa niitä tasapaino-
tuksen aikana. Vuokaaviot toimi-
vat tukena ohjauksen suunnittelus-
sa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Myös perehdytyksessä hoidonoh-
jauksen sisältö selvenee helpom-
min, kun sen voi hahmottaa kuval-
lisessa muodossa.

Hoidonohjausta ei voi arvioi-
da, jos sille ei ole määritelty tavoitetasoa. Laatu-
kriteerit toimivat ohjeena pyrittäessä hyvään hoi-
donohjaukseen. Valtakunnalliset, Diabeteksen eh-
käisyn ja hoidon kehittämisohjelmaan Dehkooon
kuuluvat  laatukriteerit auttoivat osaston omien
laatukriteerien teossa. Niiden pohjalta oli helppo
luoda omalle osastolle sopivat, konkreettiset laa-
tuvaatimukset ja -kriteerit (taulukko 1). Kriteerit
valittiin siten, että ne on mahdollista saavuttaa.
Niiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin hyvää
hoidonohjausta. Pidimme tärkeänä, että kriteerit
ovat käytännönläheiset ja että niiden toteutumis-
ta voidaan mitata.

Keski-Suomen keskussairaalan sisätautien
osastolla on luotu laatukriteerit diabeetikoiden
hoidonohjaukseen. Tätä kehittämistyötä on
tuettu henkilökunnan koulutuksella. Osaston
kaikki hoitajat ovat osallistuneet yksilö- tai
ryhmänohjaajakoulutukseen tai molempiin.
Koulutus ei jää yksittäiseksi uudistamis- ja
kehittämispyrähdykseksi, vaan tiedot pidetään
ajan tasalla suunnitelmallisesti.

Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään hoito-
työtä omahoitajuutta toteuttaen tiimeissä, joista
yksi on diabetestiimi. Työskentelyä ohjaaviksi ar-
voiksi on valittu ihmisarvo, vastuullisuus ja poti-
laan itsemääräämisoikeus sekä periaatteiksi yksi-
löllisyys, omatoimisuus, turvallisuus ja potilaan
kunnioittaminen. Nämä ovat pe-
rusta myös hyvälle, laadukkaalle
hoidonohjaukselle, joka perustuu
empowermentajattelulle.

Potilaan yksilöllisyyttä kunnioi-
tetaan, häntä kuunnellaan, tuetaan
ja hänelle annetaan aikaa. Hoidon-
ohjaus suunnitellaan potilaan tar-
peiden mukaan eheäksi kokonai-
suudeksi ja ohjauksen onnistumista
arvioidaan.

Diabeetikon hoidonohjauksen kehittäminen
osastolla lähti käytännön tarpeista vuonna 2000.
Oli tietämättömyyttä diabeetikon hoidonohjaus-
prosesseista, yhteistyökumppaneiden osuudesta
niissä ja hoidon jatkuvuudesta. Lisäksi uusien
työntekijöiden oli vaikea hahmottaa hoidonohja-
uksen sisältöä. Myös ohjausmateriaali oli osittain
vanhentunutta. Kehittämistyötä vauhditti osaston
fyysisen koon kasvu ja potilaspaikkaluvun lisään-
tyminen kolmanneksella. Kiireisellä ja kuormite-
tulla vuodeosastolla henkilökunta on suhteellisen
nuorta, mikä lisää vaihtuvuutta, ja sijaisia on pal-
jon. Lisähaastetta toi valtakunnallinen Diabetek-

• Anne Halonen ja Aino Kinnunen

hoidonohjauksen laadunkehittämisestä

Oli tietämättömyyttä
diabeetikon hoidon-
ohjausprosesseista,

yhteistyökumppaneiden
osuudesta niissä ja

hoidon jatkuvuudesta.

Laadunkehittäminen
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TULOSVAATIMUKSET
Diabeetikko kokee, että hän saa riittävästi tietoa, ohja-
usta ja tukea omahoidon onnistumiseksi ja ymmärtää
omien valintojensa merkityksen diabeteksen haittojen
ehkäisyssä. Hyvällä hoidonohjauksella hoitopäivät sai-
raalassa vähenevät ja vakavien komplikaatioiden riski
pienenee.

Tuloskriteerit
Ohjauksen jälkeen diabeetikko
• ymmärtää, mitä diabetes tarkoittaa
• osaa toteuttaa diabeteksen hoitoa ja tarvittaessa

muuttaa sitä
• osaa tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa

hypoglykemiatilanteet
• ymmärtää elämäntavan merkityksen hyvinvoinnilleen
• kokee selviytyvänsä diabeteksen kanssa kotona
• osaa hakea apua, jos oma osaaminen ei riitä.

RAKENNEVAATIMUKSET
Osastolla on riittävä, ammattitaitoinen henkilökunta,
jolla on käytettävissään uusimmat tiedot, materiaalit ja
välineet. Hoidonohjauksen vaatiessa voidaan joustavas-
ti ottaa yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Tarvittaessa
saadaan nopeasti konsultointiapua.

Rakennekriteerit
1. Osastolla työskentelee riittävä ja ammattitaitoinen

henkilökunta, jonka osaamista tuetaan mahdollista-
malla koulutuksiin pääsy ja kannustamalla omaeh-
toiseen ammattitaidon ylläpitämiseen. Ammatillista
pätevyyttä arvioidaan/edistetään itsearvioinnin,
vertaisarvioinnin ja potilaskyselyn (Stakesin laatu-
kysely) avulla.

2. Osastolla on uusimmat diabeteksen hoitovälineet
ja ajan tasalla oleva hoidonohjausmateriaali.

3. Yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta hyödynne-
tään hoidonohjauksessa tarkoituksenmukaisesti.

4. Hoidonohjauksen toteuttamiseen on varattu rauhal-
linen tila ja kiireetön ohjaustilanne.

PROSESSIVAATIMUKSET
Lähtökohtana diabeteksen hoidonohjaukselle ovat
potilaan voimavarat, jotka ohjaavat hoidon suunnitte-
lua. Hoidonohjausprosessi toteutetaan yksilöllisesti
kunkin potilaan tarpeiden mukaan ja jatkuvuus turva-
taan. Työnjako diabeteksen hoitoon osallistuvien am-
mattiryhmien kanssa on selkeää. Diabeteksen hoidon-
ohjauksen laatua seurataan säännöllisesti.

Prosessikriteerit
1. Diabeetikolle on nimetty omahoitaja 24 tunnin

kuluessa osastolle saapumisesta.
2. Hoidonohjaus on yksilöllistä ja asiakaslähtöistä:

• potilaan tarpeista lähtevää, yhdessä potilaan
kanssa  suunniteltua

• tarvittaessa omaiset otetaan mukaan hoidon-
ohjaukseen

• vuorovaikutus on tasa-arvoista.
3. Hoidonohjauksen suunnitelma, toteuttaminen ja

arviointi kirjataan potilaspapereihin:
• loppuarviointi kirjoitetaan sairaanhoidon lehdelle
• potilas tietää milloin ja missä on seurantakäynti

ja minne ottaa yhteyttä jos ongelmia.
4. Työnjako on sovittu diabeetikon hoitoon osallis-

tuvien tahojen kanssa.
5. Jatkuvan hoidonohjauksen laatu arvioidaan poti-

laille järjestettävällä kyselyllä joka kolmas vuosi.

Taulukko 1. Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit Keski-Suomen
keskussairaalan osastolla 11.

Koulutusta myös kollegoiden opettamiseen
Diabetesta sairastavan potilaan ohjaus vaatii hoi-
totyöntekijöiltä näyttöön perustuvan lääketieteel-
lisen ja hoitotieteellisen tiedon lisäksi käytännön
kokemusta diabeetikon hoidosta. Hoitotyönteki-
jän odotetaan myös omaavan didaktisia erityistai-
toja. Kehitystyötä on tuettu koko ajan koulutuk-
sella. Poppi-projekti (Potilasohjauksesta oppimi-
seen) käynnistyi vuonna 2002 Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun ja Keski-Suomen sairaanhoitopii-
rin yhteistyönä.

Meillä oli tarve kehittää hoidonohjaamisen
osaamista ja ohjauskäytäntöjä, lisäksi haluttiin si-

toa terveyden edistäminen kiinteäksi osaksi poti-
lasohjausta. Projektissa luotiin koulutuksen ja työ-
elämän välille uudenlaista yhteistyö- ja kouluttau-
tumismallia, jossa henkilöstön täydennyskoulutus
vietiin työyhteisön sisälle ja sidottiin päivittäiseen
työhön ja sen kehittämiseen.

Hoitajat ovat käyneet Poppiin liittyvän yksilö-
tai ryhmänohjaajakoulutuksen tai molemmat. Yh-
teistyötä jatkettiin vuonna 2004  diabeteskeskuk-
sen kehittömishankkeella. Koulutus on jatkuvaa,
ja vastuu sen toteuttamisesta on diabetestiimillä.

Koulutus tukee urakehitystä, omahoitajuutta,
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tiimityötä ja työssä jaksamista. Hyvän laadun
edellytykset ovat asiakaslähtöisyys, henkilöstön
osaaminen ja johdon sitoutuminen. Jokaisen työn-
tekijän on tunnettava oma vastuunsa työnsä kehit-
tämisestä. Laadukas hoitotyö on yhteinen tavoite,
johon kaikkien tulee pyrkiä.

• Anne Halonen
Sairaanhoitaja
anne.halonen@ksshp.fi

• Aino Kinnunen
Sairaanhoitaja
aino.kinnunen@ksshp.fi

Keski-Suomen keskussairaala, osasto 11
Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä

Lähteet
• Halonen A, Laine H, Ojala L. Diabetesta sairastavan

potilaan laadukas hoidonohjaus – askel omahoidon
hallintaan Keski-Suomen keskussairaalan sisätautien
osastolla 11. Jyväskylä 2000.

• Liimatainen L, Hautala P, Perko U. (toim.) Potilas-
ohjausta kehittämässä – innostusta ja innovaatioita.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisu 2005.

Kommentti

Keski-Suomen keskussairaalan hanke kehit-
tää diabeetikon hoidonohjausta on loistava
esimerkki hyvästä laadunkehittämishank-
keesta. Se on sidottu talon arvoihin ja osaksi
muuta sairaalan kehittämistyötä. Siinä on
myös hyödynnetty uusimpia käsityksiä työs-
sä oppimisesta.

Tuloksena on syntynyt hyvän toiminnan
malli vuokaaviomuotoon, henkilökunnan
työnjakoa on selkiinnytetty ja samalla tue-
taan sekä työssä jaksamista että uralla kehit-
tymistä.

Hoidonohjauksen kehittymistä seurataan
laatuindikaattoreilla. Toivottavasti jatkossa
kuulemme, että mittarit osoittavat ohjauksen
jatkuvaa parantumista ja diabeetikon voi-
maantumista oman elämänsä ja sairautensa
hallintaan.

Klas Winell
Laatupäällikkö, asiantuntijalääkäri
Suomen Diabetesliitto ry
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
klas.winell@diabetes.fi

Diabeetikon hoidon ja hoidonohjauksen laatu
Diabeteskeskus, Tampere 31.8., 28.9. ja 30.11.2005

Järjestäjä: Suomen Diabetesliitto ry
Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa tarkastellaan diabeetikon hyvän hoidon laatua
eri näkökulmista ja tarjotaan keinoja diabeetikoiden hyvän hoidon ja hoidonohjauksen
kehittämiseen työyksikössä ja organisaatiossa. Tavoitteena on oppia jäsentämään
oman työyhteisön toimintamalli prosessiksi, mittaamaan toiminnan laatua,
analysoimaan tuloksia ja suuntaamaan niiden perusteella toimintaa uudelleen.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon diabetestiimit ja työparit
Koulutuksen rakenne: Kolme erillistä koulutuspäivää, ennakkotehtävä sekä
kehittämistehtäviä koulutuspäivien välillä
Koulutuksen hinta: Opetus 280 € ja ruokailut 90 €, yhteensä 370 €. Kun samasta
työpaikasta osallistuu useampi kuin yksi työntekijä tiimille tarkoitettuun koulutukseen,
he saavat 20 % alennuksen kokoushinnasta.
Tiedustelut: Tiina Paronen, kurssisihteeri, tiina.paronen@diabetes.fi,
p. (03) 2860 316
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Diabeteshoitajien yhdistys 1985–2005

Aktiivista työtä
hoidonohjauksen hyväksi • Eeva Autio

Kahdet koulutuspäivät
vuosittain
Tilausta yhdistyksen perustamiselle oli, koska jo
ensimmäisille koulutuspäiville Espoon Matinky-
lään osallistui lähes puolet yhdistyksen kolmesta-
sadasta jäsenestä. Alkuvuosina järjestettiin kahdet
koulutuspäivät vuodessa: keväällä kaksipäiväiset
koulutuspäivät ja syksyllä teemallinen yhden päi-
vän koulutustapahtuma.

Alusta pitäen koulutuspäivien ohjelmissa on
kiinnitetty huomiota tiedon lisäksi myös työn laa-
tuun ja ohjaajan ammattitaitojen kehittämiseen.
Virkistävä yhdessäolo on ollut kannustimena ja
auttanut jaksamaan työssä, ja mukavia muistoja
on kertynyt paljon vuosien varsilta.

Työtä erikoistumis- ja  täydennys-
koulutuksen edistämiseksi
Yhdistystoiminnan suurena tavoitteena on ollut
diabeteshoitajien erikoistumisopintojen ja työssä
olevien hoitajien täydennyskoulutuksen kehittä-
minen ja järjestäminen. Tästä lähti liikkeelle Dia-
beteshoitajan avainasema -projekti. Koulutusasi-
oita on viety eteenpäin yhteistyössä Diabetesliiton
kanssa, ja nykyisin koulutuksen kehittäminen ku-
luu yhtenä osana Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon
kehittämisohjelmaan Dehkoon.

Kansainvälistä yhteistyötä
Diabeteshoitajien yhdistykseen kuuluu nykyisin
noin 1 800 jäsentä. Diabeteshoitajat ry tekee yh-
teistyötä pohjoismaalaisten ja eurooppalaisten
diabeteshoitajien järjestöjen kanssa sekä koti-
maassa terveydenhoitoalan yhdistysten, oppilai-
tosten ja potilasjärjestöjen kanssa.

Diabeteksen hoito on nykyisin hyvin organi-
soitu, mutta miten ohjaus toimii käytännön tasol-
la? Hoidonohjauksen laatu ei riipu vain diabetes-
hoitajista. Diabeetikoiden määrä lisääntyy koko
ajan, ja ohjaukseen tarvitaan lisää resursseja. Dia-
beteshoitajarekisterin mukaan päätoimisia diabe-

● ● ● Diabeteshoitajat

Huhtikuussa 2005 on kulunut kaksikymmentä
vuotta Diabeteshoitajien yhdistyksen perusta-
misesta. Diabeteksen hoito oli perustamisvai-
heessa nopeasti kehittymässä, ja koulutuksen
tarve oli suuri. Koulutuksen lisäksi yhdistys on
tarjonnut diabeteshoitajille tärkeän keskustelu-
foorumin. Se on ollut myös edistämässä hoi-
donohjausta ja hoitoon osallistuvien ammatti-
ryhmien yhteistyötä.

Ajatus yhdistyksen perustamisesta oli muhinut
ennen vuotta 1985 jo pitkään. Sekä 1976 ilmesty-
nyt valtion Sokeritautitoimikunnan mietintö että
diabeteksen hoidon valtaisa kehittyminen asettivat
haasteita diabetestyössä mukana olleille hoitajille.
Hoitajilla oli suuri tarve saada lisäkoulutusta, kes-
kustella yhteisistä hoitolinjoista ja kehittää yhteis-
työtä diabetestyötä tekevien eri ammattiryhmien
välillä.

Toiminnan käynnistämiseen liittyi myös syn-
nytystuskia. Yhdistyksen perustajat olisivat mielel-
lään vieneet yhdistyksen Diabetesliiton tai terveys-
ja sosiaalialan ammattijärjestön Tehyn alaisuuteen,
mutta kummaltakaan taholta ei näytetty vihreää
valoa. Diabetesliitto ymmärrettiin tuolloin ensisijai-
sesti potilasjärjestöksi ja diabeetikoiden edunvalvo-
jaksi. Diabeteshoitajien yhdistys liittyi kuitenkin
Diabetesliiton kannattajajäseneksi, ja viiden vuo-
den toiminnan jälkeen sitä pyydettiin Diabetesliiton
varsinaiseksi jäseneksi. Ajat olivat muuttuneet, ja
liitto oli vahvistamassa yhteistyötään terveyden-
huollon eri ammattiryhmien kanssa.

Yhdistykselle oli alussa taloudellisesti suuri
merkitys sillä, että Diabetesliiton kannattajajäsene-
nä yhdistys sai liitolta ilmaiseksi jäsenrekisterin yl-
läpidon, jäsenmaksujen perinnän sekä toimisto- ja
postituspalvelut. Hoitoväline- ja lääketeollisuus oli-
vat puolestaan tukemassa Diabetes- ja  Diabetes ja
lääkäri  -lehtien saamista yhdistyksen jäsenille.
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teshoitajia on nyt 189  ja osapäivätoimisia 400.
Ohjausta joudutaan jakamaan yhä useamman hoi-
tajan kesken toimipaikoissa, ja ohjaukseen on liian
vähän aikaa käytettävissä. Riittävätkö hoitajien tie-
dot, taidot ja osaaminen? Onko mahdollisuutta
koulutukseen? Onko hoitajilla mahdollisuus työs-
kennellä ja kehittyä moniammatillisessa työryh-
mässä, jossa on korkeatasoinen lääketieteellinen
tieto ja lähitieteiden vankka asiantuntemus?

Päivittäinen asiakastyö on
diabeteshoitajan tärkein tehtävä
Diabetes on monimuotoinen sairaus ja elämän
mittainen matka. Matkan varrelle mahtuu monen-
laisia vaiheita, ja rinnalla kulkijaa ja tukea tarvi-
taan.

Mihin asioihin minun hoitajana tulisi kiinnit-
tää huomiota antaessani ohjausta, niin että vuoro-
vaikutustilanteessa asiakkaan kanssa molemmat
kokisimme tyytyväisyyttä ja pääsisimme parem-
piin hoitotuloksiin?

Vastaanotolla kohtaa kaksi ihmistä toisensa:
minä, diabeteksen hoidon ammattilainen, ja asia-
kas, joka voi olla minkä tahansa ammatin edusta-
ja – maanviljelijä, opettaja, muurari, opiskelija.
Asiakkaalla on diabetes, joten hänestä pitäisi ke-
hittyä myös diabeteksen hoidon ammattilainen.
Hoitajana mietin, riittävätkö tietoni ja taitoni oh-
jatessani häntä tätä päämäärää kohti.

Välitänkö minä ja olenko aidosti mukana ti-
lanteessa? Lähdenkö liikkeelle asioista, joista täl-
lä vastaanotolla olin aikonut puhua, vai lähdenkö
asiakkaani tarpeista? Osaanko kuunnella, onko
minulla eläytymisen kyky? Elämän arkeen voi liit-
tyä niin paljon muuta murehdittavaa, että aika
ajoin hoitamiseen liittyvät asiat tuntuvat toissijai-
silta.

Osaanko olla hyväksyvä ja joustava, vaikka
hoito ei sujukaan aina hyvin? Ymmärränkö ihmi-
sen rajallisuuden, hyväksynkö ja ymmärränkö
myös oman rajallisuuteni? Kunnioitanko asiak-
kaani itsemääräämisoikeutta?

Vastuun jakamista
Vastuu päivittäisestä diabeteksen hoidosta on asi-
akkaan omilla harteilla, mutta kokonaisvastuuta
ei voi siirtää hoitohenkilökunnalta muille. Anta-
essani ohjausta minulla on vastuu siitä, että tie-
toni ovat ajan tasalla ja että osaan diabeteksen
hoidon “salat”. Minun pitää osata myös välittää
ne asiakkaalleni yksilöllisesti ja sellaisella kielel-
lä, jota asiakkaani ymmärtää. Hoito voi ajoittain
tuntua raskaalta, ja hoitohenkilökunnan tuki on
tärkeä.

Vapaus ja valinnat ovat asiakkaalle mahdolli-
sia vasta, kun hän on omaksunut hoidossa tarvit-
tavat tiedot ja taidot. Kun asiakas on ottanut vas-
tuun hoidostaan, hän voi joustaa hoidossaan ja
soveltaa hoitoaan elämän eri tilanteissa. Toivotta-
vasti syntyy myös oivallus, että elämä ei olekaan
pelkkää diabeteksen hoitamista.

Elämänilo, onnistumisen kokemukset ja posi-
tiivinen palaute auttavat sekä asiakastani että mi-
nua jaksamaan. Niin vastaanottotilanteessa kuin
muussakin elämässä ovat välittäminen ja hyväksy-
minen avainsanoja.

Hippokrateen sanoin: ”On tärkeämpää tietää
millainen on ihminen, joka sairastaa tiettyä sai-
rautta, kuin millainen sairaus ihmisellä on.”

• Eeva Autio
Diabeteshoitaja
Diabeteshoitajat ry:n perustajajäsen
eeva.autio@kolumbus.fi

Diabeteshoitajat ry:n perustavassa kokouksessa olivat mukana (vasemmalta) diabeteshoitajat Ebba
Wikström, Eeva Autio ja Leena Salo sekä osastonhoitaja Maija-Liisa Hakkarainen ja diabeteshoitaja
Marjatta Heikkilä. Lääketeollisuuden edustajat Pentti Rissanen (toinen vasemmalta) ja Juhani Törn-
roos toimivat tilaisuuden isäntinä.
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Pohjois-Savo mukaan
Dehkon 2D-hankkeeseen

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa käytäntöön
vievä Dehkon 2D-hanke laajenee kevään 2005 ai-
kana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle. Sai-
raanhoitopiiriin kuuluu 23 kuntaa ja noin 250 000
asukasta. Pohjois-Savon mukaan tulon jälkeen
hankkeen vaikutuspiirissä on jo 1,5 miljoonaa suo-
malaista. Hankkeeseen ovat aiemmin liittyneet Pir-
kanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Professori Leo Niskanen (Kuopion yliopisto,
KYS) edustaa Pohjois-Savoa D2D-hankkeen valta-
kunnallisessa ohjausryhmässä ja dosentti Leena
Moilanen (Kuopion yliopisto, KYS) on alueellisen
vastuutyöryhmän puheenjohtaja. Johtajaylilääkä-
ri Jorma Penttinen (KYS) on mukana hankkeen
valtakunnallisessa seurantaryhmässä ja professori
Markku Laakso (Kuopion yliopisto, KYS) valta-
kunnallisessa arviointi- ja tutkimusryhmässä.

D2D-hankkeen rahoittavat mukana olevat sai-
raanhoitopiirit, sosiaali- ja terveysministeriö sekä
Raha-automaattiyhdistys RAY. Osa STM:n tuesta
ja RAY:n tuki tulee Diabetesliiton kautta. Pohjois-
Savo lähtee D2D-hankkeeseen aluksi oman rahoi-
tuksen turvin. Sosiaali- ja terveysministeriön pää-
tös Pohjois-Savon hankerahoituksesta tulee tou-
kokuussa.

Mervi Lehmusaho Pohjois-Savon
aluekoordinaattoriksi
Pohjois-Savon aluekoordinaattoriksi on nimetty
terveydenhuollon maisteri, ravitsemusterapeutti
Mervi Lehmusaho. Hänellä on myös opettajan ja
rekisteröidyn lääke-esittelijän pätevyydet. Hän on
työskennellyt viimeksi opettajana Kuopion yliopis-
tossa ja Pohjois-Savon ammattiopistossa. Aiemmin
hän on toiminut kahdeksan vuoden ajan lääketeol-
lisuudessa tuotespesialistina ja 1990-luvun alussa
lyhyempiä jaksoja ravitsemusterapeuttina.

Mervi Lehmusaho
THM, ravitsemusterapeutti
Pohjois-Savon aluekoordinaattori
KYS, rak. 3., h. 408
PL 1777, 70211 Kuopio
P. (017) 173 757
F. (017) 173 755
Gsm 050 401 9079
mervi.lehmusaho@diabetes.fi

Terveysliikunta
Toim. ETT, dos. Mikael Fogelholm ja LKT,
prof. Ilkka Vuori
Duodecim ja UKK-instituutti 2005

Terveysliikunnan suositukset vihdoin yksissä kansissa

Milloin liikunta on turvallista? Mitkä ovat terve-
ysliikuntasuositukset eri sairausryhmien ehkäisys-
sä ja hoidossa? Muun muassa näihin kysymyksiin
vastataan suomalaisten asiantuntijoiden kokoa-
massa teoksessa.

Terveysliikunta-kirja esittelee viimeisimpään
tutkimustietoon perustuvat liikuntasuositukset,
joiden tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn
säilyttäminen ja parantaminen. Kirja käsittelee lii-
kuntaa sekä biologisten tieteiden että käyttäyty-
mistieteiden näkökulmasta. Kirjoittajat ovat on-
nistuneesti koonneet uusimman tutkimusnäytön
ymmärrettäväksi ja käytäntöön helposti sovellet-

tavaksi kokonaisuudeksi siten, että tieto palvelee
ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä.

Tätä kirjaa on odotettu! Terveysliikunnasta on
eri lähteissä ollut tarjolla hyvinkin monenlaisia
suosituksia. Tämä kirja karsiikin nyt ristiriitaiset
tiedot liikunnan vaikutuksista ja annostelusta. Se
tarjoaa myös ”yhteisen kielen” liikuntaneuvon-
taan. Ehdottomasti suositeltava teos kaikille ter-
veydenhuolto- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä
näitä aloja opiskeleville.

• Kirsi Heinonen
Liikuntasuunnittelija
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
kirsi.heinonen@diabetes.fi
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