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Tyypin 2 diabeteksen kanssa eläminen 
voi olla haastavaa. Terveellinen ja 
aktiivinen elämä on silti mahdollista. 
Olemme koonneet sinulle tietoa ja 
tukea diabeteksen hallintaan ja hoitoon 
helposti verkkoon. Tutustu jo tänään!
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Vaaran merkit       
Kun potilaalla on diabetes 
ja jalkahaava, lääkärin on 
syytä toimia ripeästi ja kysyä 
herkästi neuvoa haavanhoidon 
asiantuntijoilta: vaaka laudalla 
ovat potilaan toimintakyky ja 
jopa henki.

Vertaa ja kehitä
Vuoden alussa THL:n lakisääteiseksi toiminnaksi 
vakiinnutettu diabetes laaturekisteri tarjoaa   
tärkeää vertailutietoa hoidon kehittäjille.    

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla reseptilääkemainokset.
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Perusopas – tyypin 2 diabetes • Vägledning – typ 2-diabetes

Suosittu, lämminhenkinen opas 
kokoaa hoidon keskeiset asiat yhteen. 
Uudistettu opas nyt myös ruotsiksi!

Kenelle: aikuisille niin sairauden alussa kuin 
myöhemminkin, sote-alalle perustieto-oppaaksi
B5, 44 sivua, nidottu
Hinta: 4 euroa

Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa
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Ajankohtaista  

Diabetesliiton vaalikärkinä 
hoitotarvikkeet, asiakasmaksut, 
lääkekorvaukset ja hoidon laatu 
- Eduskuntavaalit on hyvä  tilai-
suus tuoda esiin diabetek sen 
hoitoon ja ennaltaehkäi syyn 
liittyviä kehittämistarpei ta ja 
kertoa jäsentem me koh taa-
mista ongelmista ja niiden rat -
 kaisuista, Diabetesliiton so si-
aali- ja terveyspoliittinen asi - 
an tuntija Laura Tuominen- Lozić sanoo. 

Vaalien alla on mahdollisuus tavata kansan-
edustajaehdokkaita eri tilaisuuksissa, ja hän kan-
nustaa jäsenistöä keskustelemaan hoitotarvikkeis-
ta, asiakasmaksuista, lääkekorvausjärjestelmästä ja 
diabeteksen hoidon laadusta. 

Diabetesliitolle tärkeitä tavoitteita ovat hoito-
tarvikejakelun yhdenmukaistaminen hyvinvoin-
tialueilla sekä riittävän rahoituksen varaaminen 
tähän tarkoitukseen. Lääkekorvausjärjestelmä ei 
saa joutua säästökohteeksi, ja lääkkeiden omavas-
tuuosuus tulee voida maksaa osissa. Tervey den-

huollon asiakasmaksu  ja tulee 
yhdenmukaistaa ja uudis  taa 
yhden järjestäjän sote-palve-
luihin sopivaksi potilaan mak-
su osuutta kasvattamatta. 

Diabetesliiton tavoitteisiin 
kuuluu myös, että laaturekis-
tereille turvataan pysyvä ja 

riittävä rahoitus ja että terveydenhoidon ammat-
tilaisten erityisosaamiseen ja koulutukseen sekä 
korkeatasoiseen lääke- ja hoitotieteelliseen tutki-
mukseen panostetaan. 

Diabetesliiton vaaliteemoihin voi tutustua 
osoitteessa www.diabetes.fi/vaalit. Vaalien välillä 
Diabetesliitto ajaa jäsenistölle tärkeitä asioita alla 
muun muassa lausunnoin, kannanotoin ja viesti-
mällä suoraan puolueille. Vuoden aikana annettui-
hin lausuntoihin ja kannanottoihin voi tutustua 
osoitteessa www.diabetes.fi/lausunnot.
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Pääkirjoitus  

Edelläkävijä
JAAKKO TUOMILEHTO JA MATTI UUSITUPA

Suomi on ollut edelläkävijä monien kroonisten 
tautien ehkäisyssä. Tupakkalaki tuli voimaan 
1970-luvulla ensimmäisenä maailmassa, Pohjois- 
Karjala-projekti näytti tietä sydän- ja verisuoni-
tautien ehkäisyyn väestötasolla ja suomalaiset 
dia beteksen (DPS) ja muistisairauksien (FINGER) 
ehkäisytutkimukset osoittivat, että elintapoja 
muut tamalla voidaan ehkäistä tyypin 2 diabetesta 
ja hidastaa muistisairauksien etenemistä suuren ris-
kin henkilöiden joukossa. Suomi oli myös ensim-
mäinen maa, jossa toteutettiin valtakunnallinen 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävä ohjelma. 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 
Dehko käynnistettiin 2000-luvun alussa DPS-tutki-
muksen vauhdittamana. Vastaavan tyyppisiä maan-

laajuisia toiminta ohjelmia on julkistettu Suomen lisäksi ainoastaan Yhdysvalloissa ja Englannissa.
Dehkon osana toteutettu D2D-hanke kehitti ja arvioi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä viidessä sairaan-

hoitopiirissä vuosina 2003–2007 (sivu 9 tässä lehdessä). D2D-hankkeen ”tosielämän” tulokset ovat erittäin 
rohkaisevia ja kannustavia, ja yhdessä Dehkon kanssa se on ollut merkittävä edistysaskel diabeteksen 
hallintaan maassamme. Diabeteksen ilmaantuvuusluvut ovat kääntyneet Suomessa laskuun, mikä tuskin 
selittyy yksinomaan hoitokäytäntöjen tai diabeteksen diagnostisten kriteerien muutoksilla. Valitetta vasti 
D2D-hankkeessa yhtenä vaikeutena oli sähköisen tietojärjestelmän puute, joka hankaloittaa edelleen 
diabeteksen ja muiden kroonisten tautien ehkäisyn toteuttamista ja hoidon seurantaa perusterveyden-
huollossa. Tämä asia nyt vihdoin korjaantumassa kansallisen diabeteslaaturekisterin avulla (sivu 16).  

International Diabetes Federation julkaisi vastikään vuoden 2022 tietoihin pohjautuvan arvion diabe-
testa sairastavien määrästä maailmassa: 537 miljoonaa. Heistä yli 90 %:lla on tyypin 2 diabetes. Vuonna 
2000 kokonaismäärä oli 151 miljoonaa. Diabeteksen aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset ovat 
maailman laajuisesti nelinkertaistuneet vuosien 2006 ja 2021 välillä 200 miljardista US-dollarista 800 mil-
jardiin. Voisi ajatella, että nämä luvut herättäisivät myös valtiovallan ja viranomaiset kautta maailman 
laatimaan suunnitelmia epidemian hallitsemiseksi. Viime vuosina on nähty, että joidenkin tautien hallitse-
miseksi voidaan muuttaa lainsäädäntöä ja käynnistää nopeita toimia. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä 
viivytellään kuitenkin edelleen. 

 



GLP-1-täsmäterapia tulossa
Euroopan unioni perusti 2000-lu-
vun puolivälissä Innovative Me-
dicines Initiative (IMI) -projektin 
edesauttamaan lääketeollisuuden 
ja akateemisten tutkijoitten yh-
teistyötä. Taustalla oli poliittinen 
tavoite parantaa Euroopan lääkete-
ollisuuden kilpailukykyä ja säilyttää 
alan tutkimuslaboratoriot Euroopassa. IMIn rahoituk-
sen avulla aloitettiin kymmenen vuotta sitten kan-
sainvälinen Direct-tutkimus. Sen potilasaineistoon 
liitettiin myöhemmin tyypin 2 diabeetikoita viidestä 
muusta tutkimuksesta. Uuden tutkimuksen tarkoituk-
sena oli selvittää GLP-1-reseptori agonistin glykeemi-
sen vasteen geneettistä säätelyä (1,2). 

Tutkimuksessa oli 4 571 potilasta, joita hoidettiin 
GLP-1-reseptoriagonistilla kuuden kuukauden ajan. 
Hoitovaste mitattiin HbA1c-pitoisuuden muutoksena 
kuuden kuukauden hoidon jälkeen. Geenitutkimuk-
sissa käytettiin valikoitujen geenien perimänlaajuisia 
assosiaatiotutkimuksia (GWAS). Näissä analyyseissä 
osoitettiin, että beta-arrestin 1 -geenin varianttei-
hin liittyi suurempi GLP-1-reseptoriagonistin vaste ja 
HbA1c-tason aleneminen. Mekanismina voisi tutkijoi-
den mukaan olla, että GLP-1-reseptorin aktivaatio heik-

kenee, syklinen AMP-pitoisuus beetaso-
lussa kasvaa ja insuliinin eritys lisääntyy. 

Konkreettisesti ero näkyi HbA1c- 
tuloksissa. Niillä 4 %:lla potilaista, joil-
la oli yksi tai useampia beta-arrestin 
1 -variantteja, HbA1c-taso aleni 30 % 
enemmän kuin niillä 9 %:lla potilais-
ta, joilla ei ollut yhtään beta-arrestin              

 1 -varianttia. Tulos oli GLP-1-reseptoriagonistille spesi-
finen, sillä ei ollut yhteyttä muihin diabeteslääkkeisiin 
tai painoindeksin muutokseen. 

Tämä tutkimus on ensimmäinen raportti diabetek-
sen täsmähoidosta GLP-1-reseptoriagonistilla. Kun 
täsmähoito kehittyy, se voi parantaa diabeteksen hoi-
toa monella tavalla. Lääkehoidon voi aloittaa nopeam-
min, korvattavuuden saa helpommin – mistä hyötyvät 
sekä potilas että kansantalous – ja lääketeollisuus pys-
tyy kehittämään entistä parempia täsmälääkkeitä. 

Veikko Koivisto
1. Dawed AY, Mari A, Brown TJ, ym. Pharmacogenomics of GLP-1 

receptor agonists: a genome-wide analysis of observational data and 
large randomized controlled trials. Lancet/diabetes-endocrinology 
2023;11:33-41.

2. Sladek R. Predicting the response to GLP-1 receptor agonists: an 
unexpected role for beta-arrestin 1. Lancet/diabetes/endocrinology 
2023:11:3-4.

Suomalaiset apteekit toimittavat yleensä resepti-
lääkkeitä asiakkaille erinomaisen varmasti. Vuonna 
2022 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä yhteensä 2 335 
lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta. Vuonna 
2021 ilmoituksia vastaanotettiin 1 710 ja vuotta 
aiemmin 2 095.  Viime vuonna ilmoitettujen lääk-
keiden saatavuushäiriöiden määrä vastaa noin 
viittä prosenttia kaikista Suomessa kaupan ole-
vien lääkevalmisteiden pakkauksista. Useimmiten 
apteekki pystyy toimittamaan tilalle korvaavan 
rinnakkaisvalmisteen, eikä asia nouse lääkärei-
den tietoon tai ainakaan julkiseen keskusteluun.                                            
Tämän talvikauden aikana mediassakin on kirjoitel-
tu laajasti pistettävän suolistohormonivalmisteen, 
GLP-1-johdoksen semaglutidin eli Ozempicin saa-
tavuushäiriöistä. 

Tyypin 2 diabetekseensa lääkettä käyttävät ovat 
ottaneet ahkerasti yhteyttä Diabetesliittoon ja 
keskustelleet vertaistukipalstoilla lääkkeen saata-

vuuteen liittyvistä huolistaan. Heillä on saattanut olla 
kuukausien katko lääkkeen saatavuudessa, ja he ovat 
joutuneet ottamaan yhteyttä hoitotahoihinsa kor-
vaavan lääkkeen saamiseksi tilalle. Osa potilaista on 
siirtynyt käyttämään toista GLP-1-johdosvalmistetta, 
ja osa on siirtynyt kokonaan toisen valmisteen, muun 
muassa insuliinin käyttöön. 

Kansainväliset hoitosuositukset suosittelevat 
sydän- ja verisuonisairauksien sekä munuaissairauksi-
en suuren riskin potilaiden hoitoon valmistetta, joka 

Kun potilaan GLP-1-hoito katkeaa
Jos lääke loppuu kotoa 

saatavuushäiriön aikana, potilaan 
kannattaa olla yhteydessä 

hoitavaan tahoon. Lääkkeellä on 
onneksi pitkä puoliintumisaika, 

joten muutaman viikon katkoksen 
jälkeen lääkettä voi useimmiten 

jatkaa entisellä annoksella.
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mekanismin valmisteita eli muita GLP-1-johdan-
naisia. Niiden valmistus- ja maahantuontimääriä ei 
välttämättä pystytä sopeuttamaan lisääntyneeseen 
kysyntään. Joillekin potilaille aiheutuu sivuvaiku-
tuksia muista saman ryhmän lääkkeistä, ja joidenkin 
on saatavuuskatkon seurauksena siirryttävä esimer-
kiksi insuliinihoitoon. 

Koska lääkkeen saatavuus säilynee erittäin rajal-
lisena vielä jonkin aikaa, suosittelen malttia uusiin 
GLP-1-johdannaisaloituksiin lähikuukausina. Eri-
toten olisi tärkeää, että juuri nyt lihavuuden hoi-
toon maltettaisiin käyttää niitä valmisteita, joilla on 
Suomessa käyttöindikaatio painon pudottamiseen. 

tutkimusnäytön perusteella estää elinkomplikaatioita 
näissä potilasryhmissä. Tällaisia lääkevalmisteita ovat 
eräät GLP-1-johdoksista, mukaan lukien semaglutidi, 
sekä SGLT2-estäjät. Tyypin 2 diabeteksessa on usein 
mukana myös ylipaino vaikuttamassa glukoositasa-
painoon sekä liitännäissairauksiin, ja semaglutidi alen-
taa myös usein painoa. BMI on siis yksi lääkevalintaa 
ohjaava tekijä, myös korvattavuuden kannalta.  

Diabetesliitto on ohjannut potilaita, että heidän on 
tärkeää seurata verensokeritasoaan, jos he saatavuus-
häiriön vuoksi joutuvat keskeyttämään semaglutidin 
tai muun glukoositasoa alentavan lääkkeen. Verenso-
keritason noustessa heidän tulee olla yhteydessä hoi-
tavaan tahoon. Täysin samankaltaista toista valmistet-
ta ei ole, mutta esimerkiksi muita GLP-1-johdannaisia 
voidaan usein kirjoittaa tilalle. Eri valmisteiden teho ja 
sivuvaikutukset voivat kuitenkin vaihdella. GLP-1-joh-
dosten annosta nostetaan aloitusvaiheessa vaiheittain 
ylöspäin, jotta sivuvaikutuksena mahdollinen pahoin-
vointi ei estä lääkkeen käyttöä. Lääketauon jälkeen 
täytyy harkita uutta annostuksen titrausta ylöspäin. 
Lääkesaatavuuskatkoon liittyy riski, että ongelma 
laajenee koskemaan myös muita saman vaikutus-

Tyrosiinikinaasi 2 – diabetesgeeni?
Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, joka pe-
riytyy diabeetikkoäidiltä 2 %:n ja -isältä 6 %:n toden-
näköisyydellä. Spesifistä geeniä tai autoimmuuni-
mekanismia ei toistaiseksi ole löydetty.  Beetasolu-
tuhon etenemistä on yritetty estää epäspesifisillä 
immunosuppressiivisilla hoidoilla laihoin tuloksin. 
Nyt suomalaisjohtoinen tutkijaryhmä on julkais-
sut mielenkiintoisia tietoja tyrosiinikinaasi 2 (TYK2) 
-geenin osuudesta beetasolujen kehittymiseen (1). 
TYK2-geeni säätelee Janus-kinaasin aktiivisuutta ja 
vaikuttaa sitä kautta tyypin 1 interferonin välittämään 
signalointiin solun sisällä. Tutkijat kehittivät indusoi-
tuja pluripotentiaalisia humaaneja kantasoluja (iPSC), 
joissa TYK2-geenin toiminta oli estetty. Näitä TYK2 
knockout -soluja istutettiin haiman endokriiniseen 
solulinjaan. TYK2 knockout esti interferoni-alfan sti-
muloiman MHC-luokan I ja II anti geenien ekspres-
sion ja suojasi endokriinisiä soluja CD8-positiivisten 
T-solujen sytotoksisuudelta. Tutkijoiden johtopäätös 
on se, että TYK2-geeni säätelee beetasolujen kehitty-
mistä ja että tämän geenin estäminen voisi olla yksi 
terapeuttinen kohde pyrittäessä ehkäisemään beeta-
solutuho ja tyypin 1 diabetes. 

Tutkimuksen julkaisi Timo Otonkoski työtove-
reineen, ja se on hieno osoitus Suomessa sijaitsevan 
kansainvälisen tutkimuslaboratorion tasosta. Auto-
immuunisairauksien mekanismit ovat toki moninaiset, 
ja niiden avaaminen kliiniselle hoidolle pitkäkestoisen 
työn takana. On kuitenkin rohkaisevaa seurata, miten 
tieto karttuu ja herättää uusia kysymyksiä tai tuo mah-
dollisesti uusia hoitoja.

Veikko Koivisto 
1. Chandra V, Ibrahim H, Halliez C. The type 1 diabetes gene TYK2 

regulates beta-cell development and its responses to interferon-
alfa. Nature Communications 2022;13:6363-6379.
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Diabeteksen kansallisen 
ehkäisyhankkeen pitkäaikaiset 
vaikutukset ja merkitys 

Dehkon 2D-hankkeen (D2D) tavoite 
oli aikanaan edistyksellinen ja 
kunnian  himoinen: viedä diabetek -
 sen ehkäisy osaksi perus terveyden-
huollon arkea. Artikkelin kirjoittajat 
arvioivat tässä katsauksessa, miten 
hanke onnistui ja miten sen 
vaikutukset näkyvät terveyden-
huollossa ja ihmisten terveydessä 
nykyisin.
Tyypin 2 diabeteksen yleistymiseen alettiin kiin-
nittää huomiota jo 1980-luvulla, kun diabetekseen 
sairastuneiden määrä maailmassa ylitti 100 miljoo-
nan (1, 2). Nykyisin diabetesta sairastavia arvioi-
daan olevan 537 miljoonaa, ja parin vuosikymme-
nen päästä määrä noussee jopa 783 miljoonaan (1).                 

Tyypin 2 diabeteksen keskeiset vaaratekijät ovat 
ylipaino ja lihavuus, vähäinen liikunta ja epäter-
veelliset ravintotottumukset väestön ikääntymisen 
ohella. Osin myös diabeteksen parantunut hoito ja 
siitä seurannut kuolleisuuden lasku ovat lisänneet 
diabeetikkojen määrää. 

Suomessa tyypin 2 diabetes on noin 400 000:lla 
ja tyypin 1 diabetes 53 000:lla.  Kokonaismäärä ylit-
tänee kuitenkin puoli miljoonaa, sillä huomattava 
osa on diagnosoimatta (3, 4, 5, 6). Määrä vaihtelee 
muutamasta prosentista aina yli 40 %:iin tutkimus-
aineistojen välillä riippuen tutkimusajankohdasta, 
käytetyistä menetelmistä ja diagnoosikriteerien 
muuttumisesta. Suomessa jopa 700 000 ihmisellä on 
suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. 

Suomessa diabeteksen ehkäisy nousi yhdek-
si kansallisen terveyspolitiikan tavoitteeksi 
2000-luvun alkuvuosina (7, 8). Silloin diabeteksen 
suomalaisen ehkäisytutkimuksen tulokset saivat 
laajaa huomiota meillä ja muualla. Kansallisen       
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Katsauksessamme arvioimme D2D:n pitkäai-
kaismerkitystä analysoimalla diabeteksen ilmaan-
tuvuutta ja vallitsevuutta maassamme sekä tarkaste-
lemalla D2D-sairaanhoitopiirien omia arviointeja 
D2D-hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksista. 

Riskitesti tuli tarpeeseen
D2D-hankkeessa tarkoituksena oli seuloa ainakin 
100 000 henkilöä, joilla oli suuri diabetesriski, ja 
saada seulotuista puolet mukaan vuoden kestä-
vään interventioon viidessä sairaanhoitopiirissä. 
Seulontaan tarvittiin tehokasta ja helppokäyttöis-
tä riskitestiä. Seulontaa varten kehitettiin riskitesti 
(FINDRISC, Finnish Diabetes Risk Score) (13), joka on 
nykyisin yleisessä käytössä sekä Suomessa että eri 
variaatioin useissa muissa maissa. 

Riskitestin pisteytys perustuu ikään, painoin-
deksiin, vyötärön ympärysmittaan, käytössä ole-
vaan verenpainelääkitykseen, aikaisemmin todet-
tuun suurentuneeseen veren glukoosipitoisuuteen, 
sukuanamneesiin, fyysiseen aktiviteettiin ja päivit-
täiseen vihannesten, kasviksen, hedelmien ja mar-
jojen käyttöön. Testi sai innostuneen vastaanoton 
Suomessa, ja sen täytti peräti 227 444 henkilöä 
joulukuun 2005 ja lokakuun 2008 välisenä aika-
na (8). Keväästä 2017 alkaen riskitesti on täytetty 
Diabetesliiton verkkosivulla noin 870 000 kertaa. 

Yhteenveto
• Kolmasosa Dehkon 2D-hankkeessa (D2D) vuo-

sina 2003–2007 tunnistetuista henkilöistä,  
joiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen  
oli suuri, osallistui tarjottuun hoito- ja seuranta-
ohjelmaan.

• Perusterveydenhuollossa ja myös työterveys-
huollossa ryhdyttiin torjumaan diabetesta.

• Väestön diabetestietoisuus on lisääntynyt koko 
maassa Dehko-ohjelman, D2D-hankkeen ja 
diabeteksen riskitestin laajan käytön myötä.

• Tuloksellinen tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 
edellyttää sekä suuren sairastumisriskin hen-
kilöihin että koko väestöön kohdistuvia toimia 
(suuren riskin ja väestötason strategiat).  
Tarvitaan myös monialaista yhteistyötä ter-
veyttä edistävien elintapojen edistämiseksi ja 
omaksumiseksi.

• Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus on erityis-
korvattavien lääkkeiden käytön perusteella 
laskenut Suomessa koko 2010-luvun, mutta 
D2D-hankkeeseen osallistuneiden sairaan-
hoitopiirien väliset erot ovat säilyneet. 

terveyspolitiikan vauhdittamana Diabetesliitto 
käynnisti laajan ja monivuotisen Diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (Dehko 
2000–2010) (7). Yksi sen keskeisistä toimeenpa-
nohankkeista oli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyoh-
jelma, Dehkon 2D-hanke (D2D), joka toteutettiin 
yhteistyössä useiden tahojen kanssa (8). Rahoitus 
tuli sosiaali- ja terveys ministeriöstä Kansallisen 
terveyshankkeen määrärahoista, sairaanhoitopii-
reiltä, kunnilta ja Diabetesliitosta sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitokselta. Hankkeen kokonais-
kustannukset olivat 8,4 miljoonaa euroa. 

Suomessa tehdyn tutkimuksen (Diabetes Pre-
vention Study; DPS) tulokset vauhdittivat kansal-
lista diabeteksen ehkäisyohjelmaa. DPS oli ensim-
mäinen kontrolloitu tutkimus maailmassa, joka 
osoitti, että tehostettu elintapaohjaus pienentää 
58 %:lla diabeteksen ilmaantuvuutta ylipainoisilla 
henkilöillä, joilla on heikentynyt sokerinsieto (9). 
Diabeteksen ehkäisytutkimuksien pitkäaikaisseu-
rantatulokset osoittavat, että elintapamuutoksien 
edulliset vaikutukset säilyvät jopa 10–15 vuotta 
aktiivisen intervention jälkeen (10). 

Kiinnostus diabeteksen ehkäisyyn kasvoi useis-
sa maissa 2000-luvun alkuvuosina. Kontrolloitujen 
interventiotutkimusten ohella tutkimuksia käyn-
nistyi käytännön terveydenhuollossa (11), mukaan 
lukien Päijät-Hämeessä toteutettu hanke (12). 
Näistä tutkimuksista, jotka on toteutettu osana 
toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää, ei ole juuri 
julkaistu pitkäaikaisseurantatuloksia (11).

Suomen D2D-hanke toimi pioneerina, ja se 
toteutettiin vuosina 2003–2007 (8). Hankkeen vii-
destä tavoitteesta ensimmäinen oli vähentää tyypin 
2 diabeteksen ilmaantuvuutta neljänneksellä ja 
vähentää diabetekseen läheisesti liittyvien sydän- 
ja verisuonisairauksien vaaratekijöitä niillä, joiden 
riski sairastua diabetekseen oli suuri. Pääkysymys 
oli, missä määrin DPS:n hyväksi havaitsemia diabe-
teksen ehkäisykeinoja voidaan soveltaa osana nor-
maalia perusterveydenhuollon toimintaa silloin, 
kun henkilöillä on merkittävästi suurentunut 
diabetesriski. 

Sairaanhoitopiireille lähetettiin kysely, jolla 
selvitettiin kiinnostusta osallistua D2D-hankkee-
seen. Neljä kiinnostui hankkeesta: Etelä-Pohjan-
maan (EPSHP), Keski-Suomen (KSSHP), Pirkan-
maan (PSHP) ja Pohjois-Pohjanmaan (PPSHP) 
sairaanhoitopiirit. Toiminta käynnistyi niissä vuo-
sina 2003–2004. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
(PSSHP) liittyi mukaan vuonna 2005.  
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Lisäksi on jaettu 1,5 miljoonaa 
riskitestilomaketta (Diabetesliit-
to 16.2.2022). Riskitesti on ollut 
käytössä myös työterveyshuol-
lon ja perusterveydenhuollon 
terveys tarkastuksissa.

Ilman helppokäyttöistä ris-
kitestiä on mahdotonta seuloa 
väestötasolla henkilöitä, joiden 
diabetesriski on suurentunut. Jo 
riskitestin tekeminen ja sen tulos 
voivat motivoida heitä muutta-
maan elintapojaan ilman, että 
veren glukoosiarvoja mitataan.  

Tiedettyä laajempi epidemia
D2D-hankkeessa selvitettiin tyy-
pin 2 diabeteksen vallitsevuutta 
maassamme vuosina 2004–2005. Väestötutkimuk-
seen osallistui kolme sairaanhoitopiiriä (EPSHP, 
KSSHP, PSHP). Tutkimukseen kutsuttiin yhteensä 
4 500 45–74-vuotiasta henkilöä. Noin kaksi kolmas-
osaa kutsutuista osallistui tutkimukseen. Aiemmin 
todetun diabeteksen vallitsevuus oli miehillä 7,4 % 

ja naisilla 4,3 %. Glukoosirasituskoe 
kaksinkertaisti diabeteksen vallit-
sevuusluvut: miehillä diabetesta 
esiintyi 16 %:lla ja naisilla 11 %:lla 
(4).

Tietoisuus sairaudesta lisääntyi 
D2D:n innoittamana diabetestie-
toisuuden muutoksia kartoitettiin 
strukturoidulla kyselyllä, joka lähe-
tettiin satunnaisotannalla valituille 
D2D-hankealueiden ja muun Suo-
men asukkaille vuosina 2003–2008. 
Kyselyyn vastasi 10 831 henkilöä. 
Interventioalueen asukkaat oli-
vat selvästi useammin tietoisia 
D2D-hankkeesta (25 % miehistä ja 
48 % naisista) kuin verrokkialuei-

den asukkaat (20 % miehistä ja 36 % naisista). Tietoi-
suus diabeteksesta ja sen riskitekijöistä yleistyi huo-
mattavasti koko Suomessa, mutta säilyi suurempana 
interventioalueella koko seuranta-ajan. Erityisesti 
miehillä tietoisuus suurentuneesta diabetesriskistä 
johti elintapamuutoksiin (14). 

Kuva 1. Diabeteksen ilmaantuvuus keskimäärin 7,4 vuoden seurannassa D2D-tutkimukseen osallistuneilla   
(N = 2 730) suhteessa ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneeseen painon muutokseen. Vertailuryhmänä on 
käytetty ryhmää, jossa paino säilyi muuttumattomana. Diabeteksen ilmaantuvuus pieneni molemmissa painon-
laskuryhmissä merkitsevästi (p < 0,001), riskitiheyssuhde 0,63; 0,09-0.81 (95 %:n luottamusvälit), kun painon 
lasku oli 2,5-4,9 % ja 0,71; 0,56-0,90, kun painon lasku oli vähintään 5 %. Sen sijaan ilmaantuvuus suureni 
ryhmässä, jossa paino nousi vähintään 2,5 % (riskitiheyssuhde 1,22; 0,99-1,51, p = 0,059).

Henkilömäärä
Painon lasku > 5 %   481 475 445 381 82
Painon lasku 2,5–4,9 % 459 454 428 477 93
Vakaa paino 1 257 1 215 1 092 931 209
Painon nousu > 2,5 % 533 522 454 389 96
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Kuva 2. Uudet diabeteslääkkeille 
myönnetyt erityiskorvaus oikeudet 
40—79-vuotiaassa väestössä 
sairaanhoitopiirikohtaiseen väki-
määrään suhteutettuna viidessä 
D2D-alueen sairaanhoitopiirissä 
ja muualla Suomessa vuosina 
2001—2021. Ilmaantuvuuden lasku 
koko Suomessa vuosien 2010–2012 
ja 2017–2019 keskiarvojen välillä on 
26 %. Ilmoitetut osuudet on paino-
tettu vuoden 2010 valtakunnallisella 
ikäjakaumalla. 

Kuva 3. Diabeteksen vallitsevuus 
40—79-vuotiaassa väestössä 
sairaanhoitopiirikohtaiseen 
väkimäärään suhteutettuna D2D-
alueen viidessä sairaanhoitopiirissä 
ja muualla Suomessa vuosina 
2001–2021. Vallitsevuus suurenee 
edelleen, mutta on selvästi tasaan-
tumassa koko Suomessa. Tulokset 
perustuvat diabeteslääkkeiden eri-
tyiskorvattavuuslukuihin. Ilmoitetut 
osuudet on painotettu vuoden 2010 
valtakunnallisella ikäjakaumalla.

Diabeteksen ehkäisy toimi 
perusterveydenhuollossa
Runsaat 10 000 suuren diabetesriskin omaavaa, jois-
ta valtaosa seulottiin riskitestillä D2D-hankealueil-
la, rekrytoitiin terveyskeskuksissa ja heille tarjottiin 
mahdollisuutta osallistua vuoden kestävään interve-
ntioon omassa terveyskeskuksessaan. Valtaosa osal-
listujista oli naisia (70 %). Glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriön vallitsevuus oli tässä joukossa suuri: 68,1 
%:lla miehistä ja 49,4 %:lla naisista todettiin joko 
suurentunut paastoglukoosi, heikentynyt glukoo-
sinsieto tai aiemmin toteamaton diabetes (15, 16).

Intervention vaikutusten arviointitutkimuk-
seen otettiin mukaan henkilöt (N = 2 730), joille oli 
sekä lähtötilanteessa että yhden vuoden kohdalla 
tehty glukoosirasituskoe ja joilla ei lähtötilanteessa 
ollut diabetesta. Naisten osuus tässäkin ryhmässä oli 
vajaat 70 %, ja runsaat 50 % oli rekrytoitu tutkimuk-
seen riskitestin (vähintään 15 pistettä) perusteella. 

Vähintään 5 %:n painon lasku, jonka saavutti 
17,5 % osallistujista, pienensi diabetesriskiä 69 % 
verrattuna ryhmään, jossa paino pysyi muuttumat-
tomana. Jo pienempikin painon lasku (2,5–4,9 %) 

pienensi diabetesriskiä 29 %, kun taas vähintään 2,5 
%:n painon nousu suurensi diabetesriskiä. Vähin-
tään 5 %:n painon lasku alensi myös verenpainetta 
ja paransi seerumin rasva-arvoja (16). 

Saman aineiston seurantatutkimus tehtiin 7,4 
vuoden kuluttua tutkimuksen alusta.   Jo 2,5–4,9 
%:n painon lasku ensimmäisen vuoden jälkeen 
pienensi diabetesriskiä pitkällä aikavälillä peräti 
37 % (p < 0,001), eikä yli 5 %:n painon lasku tuonut 
lisähyötyä (17). Painon nousu liittyi taas suuren-
tuneeseen diabetesriskiin (p = 0,059) (kuva 1, sivu 
11). Onnistunut vuoden elintapainterventio ei sen 
sijaan pienentänyt kuolleisuutta tai sydän- ja veri-
suonitautisairastuvuutta (17).

Ruokavaliokyselyn ja 
-indeksin kehittäminen 
D2D-hankkeessa kerättiin tietoa osallistujien ruo-
kavaliosta sekä tuettiin ruokavalio-ohjausta tätä 
varten kehitetyn ja myöhemmin validoidun ruoka-
valiokyselyn avulla. Siitä rakennettiin myöhemmin 
ruokavalion laatua kuvaava mittari, ruokavalioin-
deksi (healthy diet index, HDI) (18). 
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Alue
Etelä-Pohjanmaan shp
Keski-Suomen shp
Muu Suomi
Pirkanmaan shp
Pohjois-Pohjanmaan shp
Pohjois-Savon shp



xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx

APUA PYSYVÄÄN  
ELÄMÄNMUUTOKSEEN!
Uusi verkkopalvelumme tarjoaa lihavuuden hoitoon tutkittua tietoa ja käytännön 

työkaluja: Pieni suuri opas on maksuton, yli 70-sivuinen tukesi pysyviin  
ajattelutapojen, syömisen ja elämänhallinnan muutoksiin.

Edistetään yhdessä  
tervettä arkea.  

Tutustu palveluun: 

Saat oppaan  
sivuiltamme –  
tutustu jo tänään!
lihavuudesta.com

FI
21

O
B0

00
60

_0
6_

20
21
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Seurantatutkimuksessa (N = 2 010) ruokava-
lioindeksin kohentuminen korreloi käänteisesti 
painon, vyötärönympäryksen, seeruminen koko-
nais- ja LDL-kolesterolin sekä paastoglukoosiar-
vojen muutosten välillä. Niillä, jotka onnistuivat 
laihduttamaan yli 5 %, oli merkitsevästi suurempi 
(terveellisempi) ruokavalioindeksi kuin niillä, joi-
den paino nousi seuranta-aikana. Ruokavaliokysely 
todettiin toimivaksi työkaluksi elintapaohjauksen 
tukemiseen. 

Väestötason ilmaantuvuuserot vähäisiä
Arvioimme D2D:n pitkäaikaisvaikutuksia väestö-
tasolla analysoimalla tyypin 2 diabeteksen ilmaan-
tuvuutta ja vallitsevuutta 2000-luvun alusta aina 
vuoteen 2020 Kelan erityislääkekorvausta saavien 
määrän perusteella viidessä D2D-alueen sairaan-
hoitopiirissä verrattuna muun Suomen tilantee-
seen (kuvat 2 ja 3, sivu 12). 

Uusien erityiskorvattavien diabeteslääkkeiden 
käytön lisääntyminen 2000-luvulla selittynee tehos-
tuneella seulonnalla, varhaisemmalla diagnostii-
kalla ja muuttuneilla hoitokäytännöillä.  Mitään 
merkittävää ”interventiovaikutusta” ei D2D-alueilla 

Kehittämishankkeet Kommentit ja esimerkkejä  

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon hoitoketjun kehittäminen 

Osalla sairaanhoitopiireistä hoitoketju oli ennestään, mutta sitä kehi-
tettiin ja huomioitiin moniammatillisuus. Toimiva hoitoketju vahvisti 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja kehitti 
esimerkiksi gestaatiodiabeteksen varhaista toteamista ja hoitoa.

Diabetesriskitestin käyttö Riskitestin käyttö oli yleistä sekä terveydenhuollossa että sen ulko-
puolella, esimerkiksi joukkotapahtumissa ja apteekeissa. 
Sen aktiivinen käyttö on jatkunut 2010-luvulla.

Terveydenhuollon ja liikuntatoimen 
kehittäminen kunnissa

Kunnissa tehostettiin liikuntaneuvontaa ja perustettiin liikunta-
ryhmiä. Kunnat panostivat myös omaehtoisen liikunnan liikunta-
paikkojen rakentamiseen ja vähän liikkuvien henkilöiden ohjaukseen.

Ravitsemushoidon kehittäminen Työtä kohdennettiin kansansairauksien ehkäisyyn. Ravitsemus-
terapeuttien määrää lisättiin selvästi osassa sairaanhoitopiirejä. 
Ravitsemusterapeuttien etävastaanottoja ja videovälitteisiä 
painonhallintaryhmiä aloitettiin.

Elintapaohjauksen kehittäminen Elintaparyhmäohjaajia perehdytettiin ja koulutettiin. Tuotettiin 
elintapaohjausmaterialia ja kehitettiin erityisesti terveyden- ja 
sairaanhoitajien antamaa ravitsemusohjausta. 

Terveyden edistämisen yksikön 
perustaminen erikoissairaanhoitoon, 
terveyden edistämisen rakenteiden ja 
toiminnan kehittäminen erikois-
sairaanhoidossa

Terveyden edistäminen on sulautettu sittemmin erikoissairaanhoidon 
perusterveydenhuollon yksiköihin ainakin kahdessa sairaanhoito-
piirissä.

Ruokapalveluiden kehittäminen Kunnat perustivat ruokapalvelupäälliköiden verkoston. 

D2D-ruokavaliokysely Kyselyä on käytetty valtakunnallisesti ja siitä on kehitetty sähköinen 
Syötkö sopivasti? -sovellus. 

Laatutyön kehittäminen osana 
D2D-hanketta

Osassa sairaanhoitopiirejä on kehitetty laatutyötä. Yhdessä sairaan-
hoitopiirissä on asetettu tavoitteeksi laatuverkoston laajentaminen 
koko hyvinvointialueelle.

Apteekit ja kansanterveysjärjestöt 
(Diabetesliitto, Sydänliitto) yhteis-
työkumppaneina

Apteekit järjestävät teemapäiviä diabeteksen sekä sydän- ja veri-
suonitautien seulontaan liittyen. 

Oman toiminnan arviointi ja 
”mittarointi”

Liittyy kiinteästi laatutyöhön. 

 

Taulukko 1. Keskeiset kehittämishankkeet ja aktiviteetit, joilla on ollut pitkän aikavälin merkitystä diabeteksen 
ehkäisyn tehostamiseksi D2D-alueen viidessä sairaanhoitopiirissa. Tiedot pohjautuvat sairaanhoitopiireille 
tehtyyn kyselyyn.
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ole havaittavissa, joskin ero muuhun Suomeen oli 
pienimmillään vuonna 2006 ja sen jälkeen vuosina 
2015–2017. 

Käsiteltäessä tyypin 2 diabeteksen ilmaantu-
vuutta väestötasolla on huomioitava muuttuneet 
diagnostiset kriteerit. HbA1c yhdessä paastoglu-
koosikokeen kanssa ei löydä kaikkia tapauksia, 
jotka tulisivat esiin kahden tunnin sokerirasitusko-
keella. Viimeksi kuluneiden 10 vuoden tarkastelu-
jaksolla ilmaantuvuus on vähentynyt kaikissa sai-
raanhoitopiireissä. Vuosi 2020 oli jo Covid-19-vuosi, 
joten sen tulkinta on epävarmaa. 

Innovaatiot vakiintuivat käytännöiksi
Kartoitimme D2D-alueiden sairaanhoitopiireille 
tehdyllä kyselyllä diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittymistä alueilla ja sitä, mitä pysyvää D2D-han-
ke oli saanut aikaan (taulukko 1).

Valtava innostus diabeteksen ehkäisyyn 
2000-luvulla synnytti lukuisia innovatiivisia ja 
edelleen käytössä olevia toimintoja, jotka osittain 
selittänevät diabetesepidemian vaimentumisen 
Suomessa 2010-luvulla. Dehkon vaikutus näkyy 
koko maassa.

Yhteiskunnan kannattaa yhä panostaa
diabeteksen ehkäisyyn 
Dehko ja sen D2D-hanke olivat monivuotisia, 
osaksi valtion budjetista rahoitettuja hankkei-
ta, joiden tavoitteina olivat tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn vauhdittaminen perusterveydenhuollossa 
ja diabeteksen hoidon kehittäminen maassamme. 
D2D-hanke sai WHO:n palkinnon vuonna 2006. 
Tärkein havainto 2000-luvulla oli diabetestietoisuu-
den valtava nousu sekä tyypin 2 diabeteksen aktii-
vinen seulonta, jota edesauttoi helppokäyttöisen 
riskitestin kehittäminen. 

2010-luvulla uusien diabetestapausten mää-
rä kääntyi Suomessa laskuun erityiskorvattavien 
lääkkeiden myöntämisen perusteella. Diabeteksen 
ilmaantuvuus on pienenemässä Suomen ohella 
myös useassa muussa maassa (19). 

Jopa hämmentävää on se, että arviot totea-
mattomien tyypin 2 diabeetikoiden määrästä 
ovat poikkeavan suuria Suomessa. Laatikaisen ym. 
tutkimuksessa heitä oli vain runsaasta prosentis-
ta kolmeen prosenttiin. Tulokset pohjautuivat 
tutkittavan omaan ilmoitukseen diabeteksesta 
ja paastoglukoosi- ja/tai HbA1c-pitoisuuteen (3). 
METSIM-tutkimuksessa, joka toteutettiin vuosi-
na 2005–2010 ja johon osallistui yli 10 000 poh-

joissavolaista miestä 13,8 %:lla todettiin diabetes. 
Heistä peräti 46 %:lla diabetesdiagnoosi oli uusi. 
Seulonnassa käytettiin myös kahden tunnin glu-
koosirasitustutkimusta (5). Savitaipaleen vastikään 
julkaistussa pitkäaikaisseurantatutkimuksessa 
diabeteksen vallitsevuus ikääntyvässä väestössä oli 
peräti 27 %: heistä 25 %:lla oli glukoosirasitustutki-
muksessa todettu uusi diabetes (6).  

Nyt raportoimamme erityiskorvattavien lääkkei-
den myöntämiseen perustuva diabeteksen ilmaan-
tuvuuden pienentyminen neljänneksellä Suomessa 
merkitsee jopa satojen miljoonien eurojen säästöä 
terveydenhuollon kuluissa seuraavan 15 vuoden 
aikana. (20). Suuri ongelma D2D:ssä oli se, ettei 
hankkeen aikana saatu aikaan kansallista diabetes-
rekisteriä edes tutkimuskäyttöön. D2D-hankkeen 
jälkeen diabeteksen ehkäisyyn tähtääviä tutkimuk-
sia on maassamme käynnistynyt useita, joista Stop-
Dia-tutkimus (Stop Diabetes) lienee suurin. 

Valtiovallan olisi Suomessa saavutettujen koke-
musten perusteella syytä ottaa tarttumattomien 
sairauksien ja erityisesti diabeteksen ehkäisy seu-
raavaan hallitusohjelmaan. 
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Ylioppilaskirjoitukset:
Kun diabetes tai muu sairaus vaatii erityisjärjestelyjä 
tai lisäaikaa kokeen suorittamiseen

Lisäaikaa kannattaa hakea, jos stressitilanteesta 
johtuva verensokeritason heittely on selkeä uhkaku-
va. Myös akuuteissa sairauskohtaustilanteissa kokeen 
aikana korvataan sairauden hoidon aiheuttama ajal-
linen menetys, vaikka lisä aikaa ei olisi ehdollisena-
kaan haettu eikä myönnetty. Diabetesta sairastavalla 
esimerkiksi hypoglykemiat ja korkeat verensokerit 
kokeen aikana voivat olla tällaisia tilanteita.  

Ehdollinen lisäaika on kokelaan kannalta parempi 
tilanne kuin akuutin tilanteen hoito, jossa suorituksen 
keskeytymisaika arvioidaan erikseen ja lisätään suori-
tusaikaan. 

 

Miten toimia, kun abiturientti   
pyytää lausuntoa?

Kokelas hakee erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinto-
lautakunnalta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkä-
rin ja lukion lausunto. Ohjeet ja määräykset löytyvät 
ylioppilastutkintolautakunnan julkaisusta Koesuori-
tusta heikentävän syyn huomioon ottaminen yliop-
pilastutkinnossa, ylioppilastutkinto.fi.

Asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä ja    
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija  
Laura Tuominen-Lozić
Diabetesliitto

Sairaus ja vaikea elämäntilanne voidaan hakemuk-
sesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. Ne voi-
daan huomioida myös kokeen jälkeen tilanteessa, jos-
sa kokelas on saamassa hylätyn arvo sanan. Koke las 
voi hakea lisäaikaa tai erillistä pienryhmätilaa kokeen 
suorittamista varten. Diabetesta sairastava voi saada 
lisäaikaa (2 tuntia) esimerkiksi silloin, kun hoitotoi-
met vievät tavanomaista enemmän aikaa ja kokelas 
tarvitsee merkittäviä taukoja kokeen aikana. Tällainen 
tilanne voi olla, jos hoitotasapainon kanssa on ongel-
mia tai diabetes on vasta diagnosoitu. Lisäaika voi olla 
pysyvä, jolloin kokelas saa kaikkiin kokeisiin kahden 
tunnin lisäajan, tai ehdollinen. Diabetesta sairasta-
valle lisäaika myönnetään yleensä ehdollisena.
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Älykäs insuliinikynä1 ja FreeStyle 
LibreLink -sovellus2: voit nähdä potilaasi 
insuliini- ja glukoositiedot vierekkäin ja 
saada siten enemmän tietoa päätösten 
tekemisen tueksi.

Näe enemmän. 
Tiedä enemmän. 
Toimi paremmin.
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Valmistaja: Novo Nordisk  
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Oletko jo tutustunut kansallisen 
diabeteslaaturekisterin tuloksiin?

Diabetesrekisteri edistää diabeteksen hoidon vertaiskehittämistä ja 
kustannus vaikuttavien hoitokäytäntöjen leviämistä koko Suomeen. Tämän 
artikkelin tarkoitus on auttaa diabetesta hoitavia lääkäreitä hyödyntämään 
kansallisen diabeteslaaturekisterin tietosisältöä diabeteksen hoidon 
laadun arvioinnissa ja kehittämisessä sekä vertaiskehittämistoiminnan 
käynnistämisessä. 

Ylilääkäri, endokrinologia
Tays, Pirkanmaan hyvinvointialue

saara.metso@pirha.fi

Kehittäjälääkäri
Keski-Suomen hyvinvointialue

aapo.j.tahkola@hyvaks.fi

SAARA METSO AAPO TAHKOLA

Kansallisen diabetesrekisterin kehittäminen aloi-
tettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa 
vuonna 2018 Terveydenhuollon kansalliset laaturekis-
terit -pilottihankkeessa. Tämän vuoden alusta laa-
turekisterit ovat osa THL:n lakisääteistä toimintaa, 
ja diabetesrekisteri on nyt yksi yhdeksästä THL:n 
rekisterinpitovastuulla olevista laaturekistereistä 
(sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1.9.2022). 
Ensimmäiset kansalliset tulokset julkaistiin THL:n 
Laaturekisteri-sivuilla joulukuussa 2022. (1)

Diabetesrekisterillä mitataan toteutunutta 
diabeteksen seurantaa ja hoitoa koko Suomen katta-
vassa tosielämän aineistossa. Rekisteri kattaa tiedot 
perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta 
sekä julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta eli 
koko hoitoketjusta. Diabetesrekisterin raporteista 
nähdään, esiintyykö hyvinvointialueiden välillä tai 
sisällä merkittäviä hoitovajeita tai eroja hoidon 
laadussa. Diabetesrekisterin toteutuksessa tavoi-
teltiin kattavaa ja säännöllisesti päivittyvää tietoa 
diabeteksen hoidosta ja haluttiin välttää kaksois-
kirjaamisen ja erillisjärjestelmien aiheuttamat lisä-
kustannuksia. 

Diabetesrekisterin tietolähteet
• Diabetesrekisterin tietolähteinä toimivat   

kansalliset rekisterit:
• Kanta-palvelujen Potilastiedon arkisto (PTA): labora-

toriotutkimukset, diagnoosit ja toimen pidekoodit 
• Kanta-palvelujen Reseptikeskus: lääkemääräykset  

ja -toimitukset 
• Kelan etuusrekisteri: erityiskorvausoikeudet dia-

beteslääkityksiin 
• Väestötietojärjestelmä (VTJ): kotikunta, kuolinaika.

Diabetesrekisterin kohdejoukko ja aikarajaus
Diabetesrekisterin kohdejoukko muodostetaan 
kolmen tietolähteen yhdistelmästä. Mukaan poimi-
taan kaikki potilaat, joilta löytyy diabetesdiagnoosi, 
diabeteslääkemääräys tai diabeteslääkityksen eri-
tyiskorvausoikeus (taulukko 1).

Tällä hetkellä raportit kattavat ajanjakson 
1.1.2018–9.5.2022. Ennen vuotta 2018 ei saatu kat-
tavia tietoja PTA:sta. Seuraavan kerran aineisto päi-
vitetään 28.2.2023, ja päivitetty aineisto julkaistaan 
2.5.2023. Aineistoa päivitetään jatkossa noin kuu-
den kuukauden välein.
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Rekisterin kohdejoukko muuttuu ajan kulues-
sa, kun siihen lisätään uudet diabetekseen sairas-
tuneet ja siitä poistetaan kuolleet ja maasta muut-
taneet kuuden kuukauden välein. Kohdejoukon 
päivityksen yhteydessä määritetään potilaan elos-
sa olo, asuinkunta, diabeteksen diagnoosihetki 
(varhaisin seuraavista: ensimmäinen diagnoosin 
toteamispäivämäärä, diagnoosiasiakirjan luonti-

päivämäärä, reseptin päivämäärä tai erityiskorvaus-
oikeuspäätöksen päivämäärä) sekä viimeisin tieto 
diabeteksen tyypistä (tyypin 1 diabetes/tyypin 2 
diabetes ja muut) ottaen huomioon kaksi viimei-
sintä peräkkäistä ja yhdenmukaista diagnoosimer-
kintää (E10.* tai E11.* - E14.*) tai viimeisin, jos       
diagnoosimerkintöjä on vain yksi.

Taulukko 1. Diabetespopulaation sisäänotto- ja poissulkukriteerit.

Sisäänottokriteerit

• Potilastiedon arkistosta löytyy diabetesdiagnoosi (ICD-10: E10-E14 tai O24.4).
• Reseptikeskuksesta löytyy diabeteslääkemääräys (ATC: A10*).
• Kelan etuusrekisteristä löytyy diabetekseen liittyvä erityiskorvausoikeus (103, 215, 250, 285, 295, 346, 3011 tai 

3022).

Poissulkukriteerit

• 1.1.2018 mennessä kuolleet, koska ajalta ennen vuotta 2018 ei saada kattavia tietoja PTA:sta.
• Vain raskausdiabetesta sairastavat (löytyy vain ICD-10-koodi O24.4 tai ICPC-2-koodi W85).
• Henkilöt, joilla on lihavuusdiagnoosi E66 ja GLP-1-reseptorianalogilääkitys (ATC: A10BJ) mutta ei 

diabetesdiagnoosia.
• Henkilöt, joita ei löydy väestötietojärjestelmästä.
• Henkilöt, jotka asuvat ulkomailla, Ahvenanmaalla tai joiden kotikunta on tuntematon VTJ:n mukaan.
• Henkilöt, joiden diabetesdiagnoosille on merkitty loppumispäivä ja joille ei löydy lääkitystä tai etuutta.
• Henkilöt, joiden diabetesdiagnoosi löytyy muualta kuin PTA:n kentistä ”diagnoosinsyy_icd10” tai ”ulkoinensyy_

icd10” ja joille ei löydy lääkitystä tai etuutta.
• Henkilöt, joiden diabetesdiagnoosi ei löydy PTA:n asiakirjan viimeisimmästä versiosta ja joille ei löydy lääkitystä 

tai etuutta.

Oletko jo tutustunut kansallisen 
diabeteslaaturekisterin tuloksiin?



Käyttäjiltä toivotaan 
palautetta, 

kehittämisehdotuksia ja 
diabetesrekisterin pohjalta 
tehtyjen tutkimusraporttien 

tuloksia: 
laaturekisterit@thl.fi.
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diabetesta sairastavista näytetään lisäksi erikseen 
0–15- ja 0–18-vuotiaiden HbA1c-tulokset. Nuorem-
pien ikäryhmien tulokset esitetään vain hyvinvoin-
tialuetasolla pienen potilasmäärän vuoksi.

Laboratoriotutkimuksia koskevista raporteista 
ilmoitetaan tulosten lisäksi seurantakattavuus eli 
se, kuinka suurelta osalta potilaista tulos on käy-
tettävissä edellisten 24 kuukauden ajalta. Mikäli 
seurantakattavuus alittaa 60 %, ei varsinaista tulosta 
ilmoiteta, koska aineisto saattaa olla valikoitunutta. 
Seurantakattavuutta arvioitaessa on hyvä huomata, 
että eri potilastietojärjestelmät ovat alkaneet tallen-
taa laboratoriotietoja Potilastiedon arkistoon eri 
aikoina. Siksi esimerkiksi Etelä-Karjalassa, Keski-Suo-
messa, Kymenlaaksossa sekä Vantaalla ja Keravalla 
saavutettiin riittävä laboratoriotutkimuskattavuus 
hoitotulosten arviointiin vasta vuonna 2021. 

Aikasarjakuvat mahdollistavat tulosten vertaa-
misen omiin aiempiin tuloksiin sekä koko maan 
tuloksen kehittymiseen seuranta-ajalla. Aikasar-
jakuvat auttavat erottamaan oman alueen kehit-
tämistoimien tai muiden ratkaisujen vaikutukset 
yleisestä kehitystrendistä.Diabetesrekisterin laatuindikaattorit

Diabetesrekisterin ensimmäiset julkaistut indikaat-
torit ovat:
• diabetespotilaiden lukumäärä
• diabeteksen esiintyvyys
• diabetespotilaiden kuolleisuus
• HbA1c eli pitkäaikainen verensokeri 
• LDL-kolesteroli.

Tulokset raportoidaan erikseen tyypin 1 diabetek-
sesta sekä tyypin 2 tai muusta diabeteksesta. Koko 
Suomen raporteissa indikaattorit näytetään koko 
maan ja hyvinvointialueiden tasolla. Hyvinvointi-
aluetason raporteissa indikaattorit näytetään koko 
hyvinvointialueen ja sen kuntien tasolla. Raporteis-
sa ei ole mukana Ahvenanmaan tietoja. Tulosku-
vissa ja taulukoissa esitetään vertailuarvona koko 
Suomen tai koko hyvinvointialueen tulos. Tämä 
mahdollistaa kunkin alueen tuloksen vertaamisen 
yleiseen tasoon. Tietosuojasyistä kuntakohtaisia 
tietoja ei näytetä kunnista, joissa on yhteensä alle 
50 potilasta tai jossain potilasryhmässä on alle viisi 
potilasta. 

Tiedot näytetään erikseen 0–24-vuotiail-
le, 25–74-vuotiaille ja yli 75-vuotiaille. Näistä 
25−74-vuotiaiden ikäryhmä on keskeisin tarkaste-
lun kohde, koska valtaosa diabetesta sairastavista 
kuuluu tähän ikäryhmään ja ikäryhmässä hoito-
tavoitteet ovat pääosin yhdenmukaiset. Tyypin 1 

Kuva 1. Venn-diagrammi eri tieto lähteistä löytyvien  
diabetesta sairastavien potilaiden lukumääristä ja 
osuuksista 5/2022.

5,5 %
26 389

PTA eResepti

Etuus

12 %
57 205

0,37 %
1 768

70 %
337 363

0,29 %
1 416

5,3 %
25 662

6,9 %
33 189

Potilaiden lukumäärä
Diabetespotilaiden lukumäärä -raportti auttaa 
arvioimaan sairauden merkitystä palvelujärjestel-
mälle sekä suunnittelemaan hoitoa ja sen kehittä-
mistä (kuva 1). 

Suomessa oli 9.5.2022 yhteensä 482 992 diabe-
testa sairastavaa potilasta. Tyypin 1 diabetesta sai-
rastavia oli 43 352. Heistä 23 % oli 0–24-vuotiaita, 71 
% 25–75-vuotiaita ja 6 % yli 75-vuotiaita. Tyypin 2 
diabetes- tai muu diabetesdiagnoosi löytyi 379 373 
potilaalta. Heistä 0 % (n = 949) oli 0–24-vuotiaita, 66 
% 25–75-vuotiaita ja 34 % yli 75-vuotiaita.  

Diabetesdiagnoosi puuttui 60 267 potilaalta (14 
%). He kuuluivat aineistoon, koska heille oli tehty 
diabeteslääkemääräys (8 %) tai myönnetty erityis-
korvaus diabeteslääkkeisiin (6 %), mutta heille ei 
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Kuva 2. Tyypin 1 diabeteksen (A) ja tyypin 2 tai muun diabeteksen (B) 
esiintyvyys ja 95 %:n luottamusvälit hyvinvointialueittain 5/2022.

Hyvinvointialue A. Esiintyvyys/100 asukasta

B. Esiintyvyys/100 asukasta

Pohjois-Karjala
Satakunta

Kymeenlaakso
Kanta-Häme
Etelä-Karjala

Etelä-Savo
Kainuu

Etelä-Pohjanmaa
Keski-Uusimaa

Keski-Suomi
Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaa
Päijät-Häme
Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa
Itä-Uusimaa

KOKO SUOMI
Varsinais-Suomi

Pohjanmaa
Länsi-Uusimaa

Vantaa ja Kerava
Helsinki

Lappi

Pohjois-Karjala
Etelä-Pohjanmaa

Pohjois-Savo
Vantaa ja Kerava

Pirkanmaa
Keski-Pohjanmaa

Kymeenlaakso
Keski-Uusimaa

Etelä-Savo
Kanta-Häme
Itä-Uusimaa

KOKO SUOMI
Lappi

Päijät-Häme
Varsinais-Suomi

Keski-Suomi
Kainuu

Satakunta
Etelä-Karjala

Helsinki
Pohjois-Pohjanmaa

Länsi-Uusimaa
Pohjanmaa

0,7   0,8   0,9 

5,5   6,0   6,5   7,0   7,5   8,0 

Hyvinvointialue
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Kuva 3. Tyypin 1 diabetesta (A) ja tyypin 2 diabetesta tai muuta 
diabetesta (B) sairastavien kuolleisuusindeksit ja 95 %:n luotta-
musvälit hyvinvointialueittain vuosina 2018-2021.

B. Kuolleisuusindeksit luottamusväleineen

SMR %   150  200  250  300  350

A. Kuolleisuusindeksit luottamusväleineen
Hyvinvointialue

Lappi
Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa
Helsinki

Pohjois-Savo
Keski-Uusimaa
Länsi-Uusimaa

Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Kanta-Häme
Pohjois-Karjala

KOKO SUOMI
Päijät-Häme

Satakunta
Kymeenlaakso

Varsinais-Suomi
Etelä-Savo

Keski-Suomi
Pirkanmaa

Itä-Uusimaa
Vantaa ja Kerava
Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Satakunta
Helsinki

Päijät-Häme
Länsi-Uusimaa

Vantaa ja Kerava
Keski-Pohjanmaa

Kanta-Häme
Pohjois-Pohjanmaa

Etelä-Savo
Etelä-Pohjanmaa

Kainuu
KOKO SUOMI

Varsinais-Suomi
Keski-Uusimaa

Keski-Suomi
Pohjois-Karjala

Pirkanmaa
Lappi

Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Itä-Uusimaa

Etelä-Karjala
Kymeenlaakso

SMR %   110  120  130  140

Hyvinvointialue



Kuva 4. Erittäin huonossa sokeritasapainossa (HbA1c > 75 
mmol/mol) olevien tyypin 1 (A) ja tyypin 2 (B) diabetesta 
sairastavien potilaiden osuus aikajanakuvana. Koko maassa 
(vihreä) ja Varsinais-Suomessa (punainen) osuus on pysynyt 
ennallaan, mutta Pirkanmaalla (sininen) osuus on lisään-
tynyt koronavuosina.

Osuus % 

Osuus % 

KOKO SUOMI

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

A.

B.
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ollut kirjattu diabetesdiagnoosia. Diagnoosien 
 kirjaamiskattavuus vaihteli eri hyvinvointi-
alueiden välillä ollen huonoin Pohjois-Pohjan-
maalla ja paras Päijät-Hämeessä (78 vs. 95 %).  

Diagnoosikattavuuden edistäminen on tär-
keää, koska kaikki tulokset esitetään diabetes-
tyypeittäin. 

Diabeteksen esiintyvyys
Toukokuussa 2022 tyypin 1 diabeteksen esiin-
tyvyys oli 0,77/100 ja tyypin 2 diabeteksen 
6,77/100 asukasta. Diabeteksen esiintyvyydessä 
oli tilastollisesti merkitseviä eroja hyvinvointi-
alueiden välillä kummassakin diabetestyypissä 
(kuva 2 A ja B, sivu 21). Tyypin 2 diabeteksen 
esiintyvyyteen vaikuttavat väestön elintavat 
ja terveydenhuollon preventiotoimet, mut-
ta tuloksiin voivat vaikuttaa myös alueelliset 
erot diagnoosien kirjaamisessa ja diabeteksen 
seulonta-aktiivisuudessa. Tyypin 1 diabeteksen 
ehkäisyyn ei toistaiseksi ole vaikuttamiskeino-
ja. Tyypin 1 diabeteksen osalta kirjaamiskäytän-
töjen vaikutus tuloksiin lienee vähäinen. 

Kuolleisuus
Diabetes lisää ennenaikaista kuolleisuutta, ja 
sen ennaltaehkäisy on yksi hoidon keskeisiä 
tavoitteita. Diabeteksen aiheuttamaa kuollei-
suutta voidaan vähentää muun muassa hyvällä 
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden 
hoidolla. 

Kuolleisuusindeksillä (SMR = Standardized 
Mortality Ratio) verrataan diabetesta sairasta-
vien kuolemien lukumäärää kuntakohtaisesti 
kunkin ikä- ja sukupuoliryhmän odotetta-
vissa olevaan kuolemien lukumäärään niillä 
henkilöillä, joilla ei ole diabetesta. 

Kuolleisuusindeksit raportoitiin hyvin-
vointialueittain vuosilta 2018–2021 niistä 
potilaista, jotka olivat kunkin seurantavuoden 
ensimmäisenä päivänä elossa ja joille oli siihen 
mennessä tehty diabetesdiagnoosi. Tyypin 1 
diabetesta sairastavilla oli 2,16-kertainen riski 
kuolla diabetesta sairastamattomiin verrattu-
na (SMR 216 %). Hyvinvointialueiden välillä ei 
ollut eroja kuolleisuudessa (kuva 3A). Tyypin 
2 tai muuta diabetesta sairastavilla oli 1,3-ker-
tainen riski kuolla ennen aikaisesti (SMR 130 
%). Helsingissä ja Satakunnassa oli koko väestöä 
korkeampi ja Kymenlaaksossa matalampi kuol-
leisuus (kuva 3B).
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HbA1C
HbA1c oli mitattu 93 %:lta tyypin 1 diabetesta ja 
86 %:lta tyypin 2 tai muuta diabetesta sairastavista 
25–74-vuotiaista potilaista edellisen 24 kuukauden 
kuluessa. Suomalaiset potilaat pysyivät koronavuo-
sista huolimatta hyvin hoidon piirissä. Sokerita-
sapaino tyypin 2 diabeetikoilla oli kansainvälistä 
huipputasoa, mutta tyypin 1 diabeetikoiden sokeri-
tasapainossa oli selvästi parannettavaa: HbA1c oli yli 
64 mmol/mol 45 prosentilla (n = 12 567) 25–74-vuo-
tiaista tyypin 1 diabetesta sairastavista ja 12 prosen-
tilla (n = 25 801) tyypin 2 diabetesta sairastavista 
toukokuussa 2022. Aikasarjakuvista nähtiin esimer-
kiksi, että viime vuosina erittäin huonossa sokerita-
sapainossa (HbA1c > 75 mmol/mol) olevien tyypin 1 
ja tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden osuus 

Kuva 5. Huonossa LDL-kolesterolita-
sapainossa (LDL > 2,6 mmol/l) olevien 
25–74-vuotiaiden suuren tai kohtalaisen 
riskin tyypin 2 diabetesta tai muuta  
diabetesta sairastavien osuus koko 
maassa (vihreä), Helsingissä (ruskea) ja 
Satakunnassa (pinkki) 1/2018–5/2022.

Taulukko 2. Erityisen suuren riskin diabetespotilas on potilas, jolla jokin taulukon ehdoista täyttyy.

ICD-10- diagnoosi Toimenpidekoodit Laboratoriokoe

Sepelvaltimotauti tai sydä-
men vajaatoiminta

I20-25, I46, I50 FNA, FNC, FNE, FN2

Aivoverenkierron sairaus I63 - I66, (paitsi I63.6), 
G45 (paitsi G45.4)

PFA14, PA2VT, PAN14-

Alaraajojen verenkierron 
sairaus

I70.2, I79.2, E10.5, 
E11.5, E12.5, E13.5, 
E14.5

PE1AT, PF1AT, PEF23, 
PE1YT, PD3YT, PF1BT, 
PE1BT, PEN23, PD3AT, 
PEH57, PEF25, PEF24, 
PEH56, PDQ20, PEN24, 
PG2YT, PFH66

Valkuaisvirtsaisuus U-albkre ≥ 3 mg/mmol

Munuaisten 
vajaatoiminta

eGFR < 30 ml/min/1.73 m2

Osuus % 

60

40

20

0

2019   2020  2021  2022Aika

pysyi samana koko maassa ja Varsinais-Suomessa 
mutta lisääntyi Pirkanmaalla (kuva 4, sivu 23). 

LDL-kolesteroli
Kansainvälisten hoitosuositusten ja kansallisen 
Käypä hoito -suosituksen mukaisesti (2-4) sydän- ja 
verisuoni sairauksia sairastavat tai munuaissairaat 
potilaat luokiteltiin sydän- ja verisuonikuolleisuu-
den osalta erityisen suuren riskin potilaisiin (tau-
lukko 2), ja heidän LDL-tuloksensa raportoitiin 
tiukemman LDL-kolesterolitavoitteen mukaan 
kuin muilla potilailla. Kaikki muut potilaat luoki-
teltiin suuren tai kohtalaisen riskin potilaiksi, kos-
ka rekisterissä ei ole toistaiseksi riittävästi tietoa 
erottelemaan suuren ja kohtalaisen riskin potilaita 
toisistaan.



Diabetesrekisterin kehittämisen 
tueksi perus tetaan 
asiantuntijaryhmä. 

Diabetes ja lääkäri helmikuu 2023 25

LDL-kolesterolin seurannassa ja hoitotasapai-
nossa oli merkittävää hoitovajetta koko Suomessa. 
LDL-kolesteroli oli mitattu 73 %:lta 25–74-vuoti-
aista tyypin 2 diabetesta tai muuta diabetesta sai-
rastavista suuren tai kohtalaisen riskin potilaista 
edellisen 24 kuukauden aikana. LDL-kolesteroli ei 
ollut tavoitteessa (< 2,6 mmol/l) 41 %:lla potilaista 
(n = 50 220). Primaaripreventiossa vaikutti olevan 
eniten parannettavaa juuri niillä hyvinvointialu-
eilla (Satakunta ja Helsinki), joissa oli korkein 
kuolleisuus (kuva 5). Tätä yhteyttä on tarkoitus 
analysoida jatkossa tarkemmin, mutta LDL-koles-
terolitasojen tehokkaampi hoito on todennäköi-
sesti kustannusvaikuttava valinta näiden alueiden 
diabeteksen hoidon kehittämisessä. Rekisterin 
aikasarjakuvista voi jatkossa seurata, vaikuttavat-
ko kehittämistoimet alueen LDL-kolesterolitu-
loksiin sekä kardiovaskulaarisairastavuuteen ja 
kuolleisuuteen.

Kohti pysyvää laaturekisteritoimintaa
Vuoden 2023 aikana siirrytään pysyvään kansalli-
seen laaturekisteritoimintaan. Se tarkoittaa THL:n 
tietotuotannossa pilottivaiheesta ylläpitovaihee-
seen siirtymistä sekä kansallisen vertaiskehittämis-
toiminnan vakiinnuttamista. Laatutieto ei auto-
maattisesti paranna hoidon laatua, mutta se voi 
toimia ajurina määrätietoiselle vertaiskehittämisel-
le. Se, vaikuttavatko pitkään odotetun kansallisen 
diabeteslaaturekisterin tulokset hoidon laatuun 
ja vaikuttavuuteen Suomessa, on meidän kaikkien 
diabetesta hoitavien ammattilaisten vastuulla. Jo 
tähän mennessä julkaistuissa indikaattoreissa riit-
tää runsaasti haastetta vertaiskehittäjille. 

Diabetesrekisteri ei ole vielä valmis. Merkittä-
viä uusia tiedon ja tiedontuotannon tarpeita on 
tunnistettu. Näitä ovat muun muassa fysiologiset 
mittaukset, elintapatiedot, glukoosisensoreista saa-
tavat glukoositiedot, elämänlaatu ja tyytyväisyys 
hoitoon. Olemassa olevan tietosisällön avulla on 
mahdollista tuottaa vielä paljon erilaisia vertaiske-
hittämistä helpottavia raportteja, esimerkiksi val-
kuaisvirtsaisuutta ja munuaisten toimintaa sekä 
diabeteslääkkeiden käyttöä kuvaavat raportit ovat 

valmisteilla. Vertaiskehittämisen tarpeisiin kehite-
tään koko ajan uusia raportteja, joihin voi käydä 
tutustumassa osoitteessa https://repo.thl.fi/sites/
nqrdm/viimeisin/. (5)

Kansalliset diabetesrekisterin vertaiskehittä-
mispäivät järjestetään 24.5. ja 25.10.2023. Vertais-
kehittämispäivillä esitellään uusimmat päivitetyt 
tulokset ja edellisten vertaiskehittämispäivien jäl-
keen kehitetyt uudet raportit.

Diabetesrekisterin tietosisältö kuvataan alku-
vuodesta 2023, minkä jälkeen siitä on mahdollista 
tehdä tietopyyntöjä FinDatan kautta tieteellisiin 
tutkimuksiin ja muihin toisiokäytön tarpeisiin.

Diabetesrekisteriä toivotaan hyödynnettävän 
laajalti erilaisiin tarkoituksiin. Käyttäjien toivo-
taan lähettävän huomioita mahdollisista virheistä, 
kehittämisehdotuksia ja diabetesrekisterin pohjalta 
tehtyjen tutkimusraporttien tuloksia osoitteeseen 
laaturekisterit@thl.fi, jotta niitä voidaan hyödyntää 
Diabetesrekisterin kehittämisessä.

Diabetesrekisterin kehittämisen tueksi perus-
tetaan myös laajennettu asiantuntijaryhmä, johon 
kutsutaan mukaan edustajat keskeisistä diabetek-
sen hoitoon liittyvistä erikoisalayhdistyksistä ja Käy-
pä hoito suositus -työryhmistä, hyvinvointialueilta, 
diabeteshoitajien järjestöistä ja Diabetesliitosta. 

Haluamme kiittää kaikkia diabetesrekisterin 
kehittämiseen ja sen pilotoimiseen osallistunei-
ta ammattilaisia ja sidosryhmiä. Yhdessä voimme 
rakentaa modernin, toimivan ja kustannusvaikut-
tavan kansallisen diabetesrekisterin!

Diabetesrekisterin ydintyöryhmä
• Projektijohto: Jonna Salonen (THL)
• Lääkärit: Aapo Tahkola (perusterveydenhuolto) 

ja Saara Metso (erikoissairaanhoito, rekisterin 
vastuuhenkilö)

• DESG ry: Seija Olli
• Diabetesliitto: Sari Koski
• Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen (THL)
• Tietopoiminnat ja raportit: Jaason Haapakoski,  

Sini Vanhamäki, Tuuli Kauppala ja Henri Salo (THL)
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Diabetesta sairastavien jalka-
ongelmat kuormittavat runsaasti 
potilasta ja terveydenhuoltoa. 
Potilas on usein vaarassa menettää 
jalkansa ja jopa henkensä.

LT, plastiikkakirurgiaan 
erikoistuva lääkäri

Tampereen yliopistollinen sairaala
miska.vuorlaakso@gmail.com

MISKA VUORLAAKSO

Diabeteksesta johtuvat korkeat verensokeripitoi-
suudet vaurioittavat alaraajan hermoja (neuropa-
tia) ja verisuonia (angiopatia) ja voivat aiheuttaa 
virheasentojen (deformiteetti) kehittymisen. Nämä 
tekijät johtavat usein tyypilliseen diabeetikon jal-
kaongelmien tapahtumaketjuun (kuva 1).

Neuropatia, angiopatia ja deformiteetti johta-
vat valitettavan usein siihen, että diabeetikon jalka 
haavautuu. Haava toimii mikrobipatogeenien port-
tina, ja liki 60 % haavoista voidaankin todeta tuleh-
tuneeksi jo ensikontaktilla terveydenhuollossa (1). 

Haavat ja tulehdukset vaativat toistuvia hoitokäyn-
tejä, kuten haavahoitoja, ja sairaalahoitojaksoja, 
mikä kuormittaa huomattavasti terveydenhuoltoa. 
Joka viides keskivaikea tai vaikea tulehdus johtaa 
jonkin tasoiseen alaraajan amputaatioon. 

Diabeetikon jalkainfektio voi olla myös hen-
genvaarallinen ja johtaa kuolemaan. Suomalaisessa 
tutkimuksessa sairaalahoitoisen infektion jälkeen 
potilaista on elossa 81 % yhden ja 50 % viiden vuo-
den kohdalla (2). 

Kuva 1. Tyypillinen diabeetikon jalkaongelmien tapahtumaketju.

Haava Infektio Amputaatio

Neuropatia
• Suojatunto puuttuu ja altistaa jalan  

toistuville traumoille.
• Lihasten toimintavajaus ja nivelten 

jäykistyminen aiheuttavat virheasentoja.
• Ihon kuivuminen saa sen halkeilemaan  

ja haavautumaan.

Angiopatia
• Heikentynyt verenkierto 

johtaa kudosten huonoon 
paranemiskykyyn.

• Vajaa verenkierto heikentää 
tulehdusreaktiota (punoitus, 
kuumotus) ja vaikeuttaa 
diagnostiikkaa.

Deformiteetti
• Virheasennot aiheuttavat paineen vääriin 

kohtiin ja altistavat haavoille.
• Amputaatiot ja neuropatia aiheuttavat ja 

lisäävät virheasentoja.

Diabeetikon vaarallinen 
jalkainfektio
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Tunnista infektion vaikeusaste
Infektion vaikeusaste voidaan määrittää helposti 
kliinisten tietojen perusteella, ja sen tulisi olla poti-
laan riskiarvion ja hoitopäätösten perustana (kuva 
2). Yleisesti suositellaan IWGDF/IDSA-luokituksen 
käyttämistä (3). Lievä infektio rajoittuu iho–subku-
tis-alueelle, ja punoitus haavan ympärillä on alle 
2 cm reunasta. Keskivaikeassa infektiossa punoitus 
ulottuu laajemmalle tai infektio tai haava ulottuu 
syvempiin kerroksiin, kuten jänteeseen, lihakseen, 
niveleen tai luuhun. Vaikeassa infektiossa potilaalla 
on systeemisiä oireita. Mikäli luussa on tulehdus, 
infektio on aina keskivaikea tai vaikea.

Infektion vaikeusaste kertoo potilaan riskistä. 
Voidaankin todeta, että keskivaikea infektio uhkaa 
potilaan jalkaa, kun taas vaikea uhkaa potilaan 
henkeä. Suomalaisessa potilasaineistossa havaittiin 
suuremman tulehdusarvon liittyvän huonompaan 
jalan kanssa selviämiseen eli säilymiseen hengissä ja 
ilman nilkan yläpuolista amputaatiota (2). 

Siinä missä lievän infektion voi hoitaa suun 
kautta annosteltavalla antibiootilla kotona, vaike-
ampi infektio edellyttää usein potilaan ottamista 
sairaalahoitoon ja seurantaan ja saattaa siitä huo-
limatta johtaa amputaatioihin tai hengenvaaraan. 
Syvän haavan ehkäiseminen ja mahdollisen infek-
tion nopea hoitaminen onkin potilaan 
ennusteen kannalta erittäin tärkeää.

Haavojen ja tulehdusten ehkäise-
minen on vaikeaa. Deformiteetti ja 
angiopatia johtavat helposti jalan haa-
vautumiseen. Angiopatian vuoksi para-
nemiskapasiteetti on huono, ja haava 
voi syventyä nopeasti. Lisäksi potilas ei 
välttämättä huomaa haavaa tai ainakaan 
reagoi siihen heti, mikä edelleen nopeut-
taa tilanteen huononemista. Diabetes 
aiheuttaa usein niin sanottua pienten 

suonten tautia myös aivoissa, mikä johtaa kognitii-
visen toimintakyvyn heikkenemiseen. Diabetesta 
sairastava ei siis laiminlyö jalkojensa omahoitoa 
laiskuuttaan tai välinpitämättömyyttään, vaan syy-
nä voi olla yksinkertaisesti riittämätön henkinen 
toimintakyky noudattaa ohjeita ja seurata jalkojen 
terveydentilaa omatoimisesti.

Infektion aiheuttajabakteerit ja
antibiootin valinta
Jalkainfektion antibioottihoito joudutaan usein 
aloittamaan kokeellisesti, koska bakteeriviljelyn 
vastaus valmistuu muutaman päivän viiveellä. Täs-
tä syystä tieto yleisimmistä infektion aiheuttajista 
on tärkeä apu antibioottia valitsevalle lääkärille.

Yleisin diabeetikon jalkainfektion aiheutta-
jabakteeri läntisissä maissa on grampositiivinen 
kokki (muun muassa Stafylococcus aureus ja beeta-
hemolyyttiset streptokokit) (3). Grampositiivisten 
patogeenien aiheuttamat infektiot ovat yleensä 
herkkiä useimmille antibiooteille ja siinä mieles-
sä helppohoitoisia. Myös Suomessa valtaosa bak-
teereista on grampositiivisia ja resistenssi vähäistä 
(4). Suomessa voi siis hyvällä omallatunnolla nou-
dattaa kansainvälisten suositusten ja myös Käypä 
hoito -suosituksen ohjetta hoitaa diabeetikon lievä 

jalkainfektio suun kautta esimerkiksi 
flukloksasilliini- tai kefaleksiini-kuu-
rilla (3,5).

Infektion vakavuus ja kliiniset ris-
kitekijät viestittävät, milloin on syytä 
kokeellisessa hoidossa harkita laajakir-
joisempaa antibioottia. Kun jalkain-
fektio on keskivaikea tai vaikea, on 
suositeltavaa kattaa myös yleisimmät 
gramnegatiiviset infektion aiheuttajat. 
Kliinisessä arviossa laajakirjoisempaa 
antibioottia puoltavia löydöksiä ovat 

Syvän haavan 
ehkäiseminen 
ja mahdollisen 
infektion nopea 

hoitaminen 
on potilaan 
ennusteen 

kannalta erittäin 
tärkeää.

Kuva 2. Diabeetikon 
infektion vaikeus -
asteen kliininen 
luokittelu.
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Lievä infektio
• punoitus alle 2 cm haavan reunasta
• rajoittuu iho-subkutiksen syvyyteen

Keskivaikea infektio
• punoitus yli 2 cm haavan reunasta
• yltää jänteeseen, lihakseen, niveleen tai luuhun

Vaikea infektio (2 tai enemmän seuraavista)
• lämpö > 38 °C
• syke > 90 /min
• hengitysfrekvenssi > 20 /min
• leukosyytit > 12 tai < 4 E9/l
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syvä, maseroitunut tai iskeeminen haava. Myös uusi 
infektio hiljattain syödyn antibioottikuurin jälkeen 
puoltaa laajakirjoisempaa hoitoa. Jos haavassa tai 
muuten kudoksissa havaitaan nekroosia, on syytä 
harkita anaerobisten bakteerien kattamista. (3,5) 
Toisaalta nekroottista kudosta kohdattaessa tulee 
muistaa arvioida haavan kirurgisen revision tarve 
ja myös kysyä tästä asiasta herkästi  kirurgin mieli-
pidettä.

Bakteeriviljely on tärkeää muistaa ottaa ennen 
antibioottihoidon aloitusta. Suositus on ottaa syvä-
märkänäyte, koska pinnallisempi pumpulitikulla 
pyyhkäistävä näyte on varsin epäherkkä infektion 
kannalta merkittävien patogeenien havaitsemisek-
si (4). Syvämärkänäytteen saa varsin vaivattomasti 
otettua puhdistetulta haavalta esimerkiksi kyrettiä 
käyttämällä. 

Vaikka antibiootti aloitetaankin usein kokeelli-
sesti, bakteeriviljelyn tulos nousee hoidon kannal-
ta merkittäväksi, jos infektio ei parane aloitetulla 
antibiootilla. Toisaalta vaikeamman infektion rau-
hoittuessa tulee usein aiheelliseksi vaihtaa alkuun 
aloitettu laajakirjoinen antibiootti kapeakirjoisem-
paan. Tässä tilanteessa viljelyvastaus mahdollistaa 
kapeakirjoisen mutta osuvan antibiootin valinnan.

Epäile iskemiaa
Iskemia on infektion ohella yleisin amputaati-
on syy (6). Noin puolet diabeetikon haavoista on 
myös iskeemisiä (1). Diabeetikon alaraajan valti-
moissa on usein ateroskleroosia ja mediaskleroo-
sia. Ateroskleroosi ahtauttaa suonia ja aiheuttaa 
verenkierron heikentymisen seurauksena iskemiaa 
jalan kudoksissa. Mediaskleroosi ei suoranaisesti 
heikennä verenkiertoa, mutta voi aiheuttaa val-
heellisen korkeita ABI-mittauksen tuloksia. Näin 
ollen valtimosairaus voi usein jäädä diagnosoimat-
ta. Infektion seurauksena kudosten verenkierron 
tarve kasvaa. Tällöin aiemmin hädin tuskin riittä-
nyt verenkierto voi muuttua akuutiksi iskemiaksi.

Iskemia heikentää diabeetikon tulehtuneen 
jalan ennustetta huomattavasti. Iskeemisen infek-
tion jälkeen selviäminen elossa jalan kanssa on vii-
si kertaa heikompaa verrattuna ei-iskeemiseen (2). 
Käytännön työssä iskeeminen infektio tulee ilmi 
haavana, joka toistuvista puhdistuksista huolimatta 
muuttuu aina uudestaan nekroottiseksi ja syvenee 
näin nopeasti.

Iskemiaa tule aina muistaa epäillä diabeetikon 
jalkainfektiota hoitaessa. Käypä hoito -suositus 
ohjeistaa konsultoimaan verisuonikirurgia aina, 
kun diabeetikon jalassa on haava eivätkä perifeeri-
set pulssit ole luotettavasti palpoitavissa (5). Aikai-
nen iskemian epäily ja havaitseminen on tärkeää, 
koska verenkiertoa parantava revaskularisaatio voi 
ehkäistä nilkan yläpuolisen amputaation ja paran-
taa jalan kanssa selviämistä (2).

Amputaatiotason merkitys
Amputaatiot ovat valitettavan yleisiä diabeetikon 

Kuva 3. Alaraajan amputaatiotasoja.
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jalkainfektion yhteydessä. Karkeasti amputaati-
ot voidaan jakaa nilkan alapuolisiin (minor) ja 
yläpuolisiin (major) (kuva 3). Major-amputaatiot 
jakaantuvat edelleen polven ala- ja yläpuolisiin. 
Minor-amputaation jälkeen potilas säilyttää jal-
kansa ja voi käyttää sitä kävelemiseen tai ainakin 
jossain määrin siirtymiseen. Polven alapuolinen 
major-amputaatio säilyttää polvinivelen liikkeen, 
ja tämä on hyödyksi niille potilaille, jotka voivat 
kuntoutua proteesikävelijäksi. Toisaalta jos potilas 
ei kuntoudu kävelemään, sääriamputaatiotynkä on 
altis vuoteessa haavautumaan. Vuoteeseen jäävälle 
potilaalle todennäköisesti hyödyllisempi vaihtoeh-
to onkin polven yläpuolinen amputaatio, jolloin 
tynkä ei ole niin altis ongelmille.

Amputaatiotaso on tärkeä päätös potilaan 
tulevan toimintakyvyn kannalta. Jos jalka voidaan 
minor-amputaatiolla säästää, valinta on usein perus-
teltu. Valitettavan harva amputaatioon joutuva 
diabeetikko on kunnoltaan sellainen, että pystyy 
enää potentiaalisesti kävelemään proteesilla. Ampu-
taatiotasolla saattaa olla vaikutusta toimintakyvyn 
lisäksi potilaan elossa selviämiseen. Sairaalahoitoi-
sen jalkainfektion vuoksi major-amputaatioon jou-
tuneiden potilaiden kuolleisuus on jopa yli kuusin-
kertainen verrattuna muihin potilaisiin (2).

Moniammatillinen yhteistyö
parantaa hoitotuloksia
Diabeetikon jalkainfektio on moniammatillis-
ta lähestymistä edellyttävä haaste. Potilailla on 
usein vakavia perussairauksia, jotka edellyttävät 
sisätautilääkärin osaamista. Infektiolääkärin asian-
tuntemusta tarvitaan riittävän ja toisaalta mah-
dollisimman kohdennetun antibioottiterapian 
valitsemisessa. Verenkierron arviointi ja paranta-
minen on verisuonikirurgin erityisosaamista. Han-
kalat haavat, kudospuutokset ja niiden mahdolliset 
rekonstruktiot edellyttävät usein ihotautilääkärin 
ja plastiikkakirurgin arviota. Ortopedi on tärkeä 
ammattilainen mahdollisten virheasentojen korja-
ustoimenpiteiden arvioimisessa, jotta tulevat haa-
vat eh käis tään.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on toi-
minut vuodesta 2012 alkaen moniammatillinen 
haavakeskus, joka hoitaa myös useimmat diabee-
tikoiden sairaalahoitoa vaativat jalkainfektiot. 
Osastolla potilaita hoitavaan moniammatilliseen 
tiimiin kuuluu ihotautilääkäri, infektiolääkäri, 
sisätautilääkäri, plastiikkakirurgi, verisuonikirurgi 
ja ortopedi. Haavakeskuksen perustamisen myötä 

ovat diabeetikoiden sairaalahoitoisiin jalkainfekti-
oihin liittyvät sääriamputaatiot vähentyneet Tam-
pereella 26 %. Käytännössä siis useampi potilas 
selviää jalkansa säilyttäen. Toisaalta samassa tutki-
muksessa havaittiin myös ensimmäisen kirurgisen 
intervention viiveen lyhentyneen viidestä päivästä 
kahteen, mikä osaltaan varmasti selittää parempaa 
jalan kanssa selviämistä (7).

Yhteenveto
Jalkainfektio heikentää diabeetikon ennustetta ja 
kuormittaa terveydenhuoltoa. Infektion hetkellä 
on tärkeää aloittaa asianmukainen hoito ajoissa, 
muistaa ottaa asianmukaiset näytteet, huomioida 
mahdollinen iskemia ja kirurgisen revision tarve. 
Vaikean jalkainfektion hoito edellyttää usein eri-
tyisosaamista ja eri erikoisalojen asiantuntijoiden 
yhteistyötä, joten lähestymistavan on hyvä olla 
moniammatillinen ja neuvotteleva. Vaikeimmat 
tapaukset kannattaa ohjata herkästi moniamma-
tilliseen yksikköön arvioitavaksi.
     Infektion hoitotulos vaikuttaa potilaan omatoi-
misuuteen ja elossa selviämiseen. Siksi on miele-
kästä ja oletettavasti myös kustannustehokasta 
kohdentaa riittävät resurssit näiden potilaiden 
hoitamiseen.
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VESA JUUTILAINENMoniammatillinen työryhmä on 
toiminut vuosien ajan diabetesta 
sairastavien jalkaterveydeksi 
maassamme ilman virallisesti 
rekisteröityä statusta. Kirjoittaja 
kertaa toiminnan historiaa ja pohtii, 
olisiko nyt tullut aika järjestäytyä.

Neljäs Diabetes ja jalka -symposium järjestettiin 
Oulussa toukokuussa 2022. Sen taustalla on 
moniammatillinen kansallinen työryhmä, joka 
suunniteltiin alun perin osaksi yhteispohjoismaista 
jalkaprojektia (Nordic Diabetic Foot Task Force) 2013.

Nordic Diabetic Foot Task Force (NDFTF) -pro-
jektin pani vireille endokrinologi Jan Apelqvist 
Malmön yliopistosairaalasta. Hän ideoi yhteistyötä 
ollessaan EWMAn (European Wound Management 
Association) presidenttinä 2012. Vaikka Pohjois-
maissa terveydenhuollon taso on yleisesti ottaen 
korkealla, diabeetikon jalkaongelmien hoidon jär-
jestelyissä on kuitenkin suurta vaihtelua sekä eri 
maiden välillä että maiden sisällä. 

NDF-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli 
selvittää, missä määrin ja kuinka tasa-arvoisesti 
diabeetikon jalkaongelmien hoito ja ennaltaeh-
käisy toteutuvat kansainvälisten näyttöön perus-
tuvien suosituksien mukaisesti eri Pohjoismaissa. 
Toiseksi tavoitteeksi asetettiin havaittujen puut-
teiden korjaaminen lisäämällä aiheeseen liittyvää 
koulutusta sekä vaikuttamalla terveydenhuollon ja 
politiikan päättäjiin, jotta hoito-organisaatioihin 
liittyviä puutteita voitaisiin korjata.  

Nordic Diabetic Foot Task Force käynnis-
tyi virallisesti keväällä 2013 Kööpenhaminan 
EWMA-kokouksen yhteydessä pidetyssä palaveris-
sa, jossa sovittiin NDFTF:n muodollisesta organi-
saatiosta. Tuossa kokouksessa Suomea edustivat 
verisuonikirurgian professori Mauri Lepäntalo, 
plastiikkakirurgi Vesa Juutilainen sekä Suomen 

Haavanhoitoyhdistyksen silloinen puheenjohtaja 
Heidi Castrén.

Projektille nimettiin ohjausryhmä, jossa oli yksi 
edustaja kustakin maasta (kuva 1). Kuhunkin Poh-
joismaahan sovittiin perustettavaksi moniammatil-
linen kansallinen työryhmä, joka ryhtyy ajamaan 
sovittua agendaa kansallisella tasolla. 

Ensimmäinen skandinaavinen NDFTF-sympo-
sium järjestettiin Ruotsin Malmössa marraskuus-
sa 2014. Ohjelmaan sisältyi tärkeiden kliinisten 
perusasioiden ohella runsaasti hoito-organisaati-
oihin liittyviä asioita. Jalkaongelmien hoidon ja 
ennaltaehkäisyn nykytila ja ongelmakohdat käytiin 
läpi kunkin maan osalta erikseen. Kansalliset työ-
ryhmät pitivät omat palaverinsa, joiden perusteella 
symposiumin lopussa luotiin kansallisten tasojen 
strategiset visiot tulevaisuuden toiminnalle. 

Sittemmin järjestettiin vielä kaksi rakenteelli-
sesti saman kaltaista NDFTF-symposiumia: Köö-
penhaminassa syksyllä 2016 ja Helsingissä 2018. Sen 
jälkeen yhteispohjoismaisen projektin aktiviteetti 
kuitenkin sammui. Ilmeisesti lähinnä Ruotsin ja 
Tanskan työryhmissä tiettyjen avainhenkilöiden 
motivaatio hiipui, eikä uusia innokkaita ihmisiä 
löytynyt tilalle. 

Laaja yhteistyöverkosto
Kansalliset työryhmät sovittiin rakennettavaksi 
mahdollisimman moniammatillisiksi ja maantie-
teellisesti kattaviksi. Suomen työryhmän jäsenmää-
rä on vaihdellut 15:n ja 20:n välillä. Noin puolet 
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jäsenistä on lääkäreitä. Työryhmän tärkeitä yhteis-
työkumppaneita maassamme ovat Suomen Diabe-
tesliitto, Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit, 
Suomen Haavanhoitoyhdistys ja Suomen Jalkojen-
hoitaja- ja jalkaterapeuttiliitto, jotka ovat nimen-
neet edustajansa työryhmään. Ryhmän puheenjoh-
tajana on toiminut alusta lähtien Vesa Juutilainen. 

Kansallisten työryhmien ensisijaisena tehtävänä 
on kartoittaa diabeetikon jalkaongelmien hoidon 
toteutumista ja ongelmakohtia sekä toissijaisesti 
suunnitella konkreettisia toimia hoidon kehittä-
miseksi. Erityisenä kohteena on 
kunnallisten diabetesjalkatyöryh-
mien aktiviteetin sekä alueellisten 
hoitoketjujen selvittäminen. 

Suomeen oma kansallinen 
jalkasymposium
Ajatus suomalaisesta Diabetes 
ja jalka -symposiumista syntyi jo 
Malmön kokouksessa 2014 pienen 
suomalaisen osallistujaryhmän 
keskuudessa. Oman kansallisen työryhmän sekä 
sen yhteistyökumppaneiden voimin Helsingin Mes-
sukeskuksessa lokakuussa 2015 järjestetty maamme 
ensimmäinen kansallinen Diabetes ja jalka -sym-
posium oli menestys: 350 osallistujaa laajasti eri 
ammattiryhmistä (kuva 2). 

Vaikka yhteispohjoismainen hanke hiipui pois, 
Suomen kansallinen työryhmä jatkoi 2015 sympo-
siumin jälkeen rohkaistuneena sillä linjalla, että 
oma kansallinen moniammatillinen jalkasymposi-
um järjestettäisiin joka toinen vuosi, vuorotellen 
kunkin yliopistosairaalan alueella. Seuraavat kan-
salliset symposiumit järjestettiin Tampereella 2017, 
Turussa 2019 ja nyt viimeksi neljäs symposium 

Oulussa keväällä 2022. Näiden kaikkien tapahtu-
mien osallistujapalautteet ovat olleet erinomaisia. 
Erityisesti on kiitelty monipuolisia ja käytännön-
läheisiä luentoaiheita. Kuhunkin symposiumiin 
on myös saatu joku kansainvälisesti arvostettu 
ulkomaalainen luennoitsija, mikä on ollut omiaan 
kohottamaan tilaisuuksien profiilia. Vuonna 2015 
Helsingissä vierailevana luennoitsijana oli Jan Apel-
qvist Ruotsista, 2017 Tampereella William Jeffcoa-
te Englannista,  2019 Turussa  Sicco Bus Hollannista 
ja 2022 Oulussa Nina Petrova Englannista. 

Toiminta jatkuu –   
rekisteröityminen tarpeen?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
kansalliset Diabetes ja jalka -sym-
posiumit ovat tulleet jäädäkseen. 
Sovitun käytännön mukaan vii-
dennen kansallisen jalkasymposi-
umin ajankohta on vuonna 2024 
Kuopion yliopistosairaalan alueel-
la. Suunnitelmasta toteutukseen 

on kuitenkin pitkä matka. Edellytyksenä on myös 
se, että kansallinen työryhmämme pysyy toimin-
takykyisenä ja motivoituneena. Jäsenistö kaipaa 
päivittämistä, uutta nuorta voimaa vanhempien 
rinnalle ja tilalle.

Toistaiseksi työryhmä on toiminut talkoohen-
gellä ja yhteistyökumppaneiden avulla ilman viral-
lisesti rekisteröityä statusta. Jatkammeko näin vai 
olisiko rekisteröityminen hyödyllistä?

Taustatietoa:

1. Bakker K, Apelqvist J. The Diabetic Foot Symposium: A Nordic 
Perspective. EWMA Journal 2013;13(1): 68-69.

2. Löndahl M, Kirketerp-Møller K. Nordic Diabetic Foot Task Force: 
Status and future activities. EWMA Journal 2014;14(1):92-93.

Kuva 2. Täysi sali kansallisessa symposiumissa 2015.Kuva 1. NDFTF-ohjausryhmä (vasemmalta):   
Tómas Þór Ágústsson, Islanti; Klaus Kirketerp-Møller 
(puheenjohtaja) Tanska; Magnus Löndahl, Ruotsi; Tore 
Julsrud Berg, Norja ja Vesa Juutilainen, Suomi. EWMA:n 
edustajat Jan Apelqvist (edessä); Henrik J. Nielsen, 
EWMA:n sihteeristön johtaja,  takana oikealla. 
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Kliininen asiantuntija (YAMK) 
-koulutus on yksi mahdollisuus 
kehittyä diabeteshoitotyön asian-
tuntijana. Artikkelissa esittelemme 
lyhyesti Omahoidon tukeminen ja 
kansansairauksien hoitotyö (YAMK) 
-koulutusta sekä kerromme siitä 
valmistuneiden diabeteshoitotyön 
asiantuntijoiden kokemuksista.

Omahoidon tukemisen ja kansansairauksien hoito-
työn YAMK-koulutus aloitettiin ensimmäistä ker-
taa syksyllä 2020. Opinnoista on tähän mennessä 
valmistunut noin 30 opiskelijaa. Kou-
lutukseen osallistuivat diabeteshoi-
totyön asiantuntijat Anni Virtanen 
Espoosta, Riikka Hintikka Konne-
vedeltä ja Anna Sistonen Rantasal-
melta. 

Koulukseen hakeutumisen taus-
talla oli kaikilla kolmella halu kehit-
tyä asiantuntijana ja kehittää diabe-
teshoitotyön käytäntöjä. Riikka toi 
haastattelussa esille, että diabeteshoitotyössä niin 
kansansairauksien hoito ja ehkäisy kuin oma-
hoidon tukeminenkin ovat vahvasti läsnä, joten 
tutkinto-ohjelma tuntui  luontaiselta valinnalta 

omalle urapolulle. Myös Anna kertoi, että omista 
aiemmista opiskeluista on vierähtänyt jo aikaa ja 
uuden tiedon päivitykselle oli tarvetta. Anni on eri-
koistunut diabeteshoitotyöhön ja koki, että koulu-
tus syvensi näkemystä ja osaamista laajemminkin 
kansansairauksien hoidosta ja ehkäisystä, jotka ovat 
myös diabeteshoitotyössä vahvasti läsnä. 

Koulutuksessa käsiteltiin diabeteksen lisäksi 
keskeisten somaattisten kansansairauksien, kuten 
sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ja keuh-
kosairauksien ehkäisyä ja hoitoa (koulutuksen sisäl-
tö, katso taulukko 1).

Kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoi-
dossa ja omahoidossa -opintojaksoon sisältyy muun 
muassa kokonaisvaltainen potilaan kliininen tut-
kiminen. Omaan kliiniseen diabeteshoitotyöhön 
liittyvä opintojakso syvensi opiskelijoden mukaan 

jo olemassa olevaa tieto-taitoa sekä 
toi varmuutta ja uutta näkökul-
maa potilaan tutkimiseen ja koko-
naisvaltaisempaan hoidon tarpeen 
arviointiin. 

Anni kertoi, että hän on hyö-
dyntänyt erilaisia ohjausmenetel-
miä, joita Asiakkaan omahoidon 
tukeminen ja ohjaaminen -opinto-
jakson aikana opiskeltiin. Toisaal-

ta hän arveli käyttäneensä näitä menetelmiä jo 
aiemminkin, mutta niille muodostui konkreetti-
sesti ”nimi”. Myös ohjausmateriaalin tuottamiseen 
on nyt vahvempi osaaminen. Anna kertoi lisäksi, 
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että vuorovaikutukselliset ohjausmenetelmät ovat 
olleet osana työtä ennenkin, mutta nyt hän tiedos-
taa paremmin sen, ”mitä tekee”. Riikalle puolestaan 
Teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon 
tukena -opintojakso antoi paljon mietittävää ja 
hyödynnettävää. Opintojakso oli kaikille kolmelle 
hyvin antoisa ja merkittävä. Se avasi konkreetti-
sesti sähköisten työvälineiden käyttöä ja vahvisti 
käsitystä niiden lisääntyvästä merkityksestä tule-
vaisuudessa.

Kaikki haastatellut toivat esille erityisesti näyt-
töön perustuvan hoitotyön merkityksen. Opinnot 
antoivat välineitä siihen, miten näyttöön perustu-
vaa, luotettavaa tutkimustietoa voi etsiä eri tieto-
lähteistä ja miten tietoa voidaan implementoida 
käytäntöön. Lisäksi koulutuksen anti näkyi muun 
muassa siinä, että oma rooli sekä diabeteshoitaja-
na että kliinisenä asiantuntijana on laajentunut ja 

lisännyt vastuun ottamista hoitotyön kehit-
tämisestä. Anni kuvasi omaa rooliaan näin: 
”Omassa työpaikassani rooli on muuttunut. 
Vaikka toiminkin edelleen diabeteshoitaja-
na, olen saanut vastuuta kehittämistyös-
tä”. Kaikkinensa koulutus muutti ajatusta 
omasta osaamisesta ja vahvisti ammatillista 
identiteettiä.

Opiskelijat saivat Työyhteisön ohjaami-
nen ja kehittäminen -opintojaksolta Annin 
mukaan hyvät raamit ja materiaalia siihen, 
miten esimerkiksi työhyvinvointia voidaan 
kehittää omassa työyhtei sössä. 

Uusi suunta urapolulle
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
opinnäytetyö (30 opintopistettä) on laa-
ja kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa 
opiskelija soveltaa tutkimustietoa  sekä 
tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelä-
män käytäntöjä. Opinnäytetyö mahdollis-
ti ammatillisen osaamisen syventämisen, 
urapolun suuntaamisen ja verkostoitumi-
sen, kuten sekä Anni että Riikka kuvasivat. 
Riikka kertoi sen myötä saaneensa uuden
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Taulukko 1. Syventävät ammattiopinnot 
(30 opintopistettä).

• Kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5 op 

• Kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana 
kehittyminen 5 op 

• Kliininen päätöksenteko kansansairauksien 
hoidossa ja omahoidossa 5 op 

• Asiakkaan omahoidon tukeminen ja 
ohjaaminen 5 op 

• Teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan 
hoidon tukena 5 op 

• Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5 op

”Omassa työpaikassani 
rooli on muuttunut. 

Vaikka toiminkin edelleen 
diabeteshoitajana, 

olen saanut vastuuta 
kehittämistyöstä.”



Kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutus 
vastaa kansallisten (National Qualif ications 
Frameworks, NQF) ja eurooppalaisten (Quali-
f ications Frameworks, EQF) tutkintojen viite-
kehyksen tasoa 7 (1). Pohjakoulutuksena vaa-
ditaan yleensä alan AMK-tutkinto tai vastaava 
ulkomainen tutkinto (rekisteröity ammattini-
mike) tai vastaava opistoasteen tutkinto. Lisäksi 
vaaditaan vähintään kahden vuoden työkoke-
mus suoritetun tutkinnon alalta tai hakukoh-
teena olevalta alalta (2).

Koulutus antaa valmiudet vaativiin kliini-
sen hoitotyön asiantuntija-, kehittämis- ja tut-
kimustehtäviin sekä laajavastuisiin työnkuviin. 
Koulutuksen neljä ydinkompetenssia, joihin 
opetussuunnitelma pohjautuu, ovat 1) tutkimus 
ja palveluiden kehittäminen, 2) potilasohjaus ja 
henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) asian-
tuntijuuden johtaminen ja 4) välitön laajavastui-
nen kliininen hoitotyö. (3)

Koulutus toteutetaan yleisesti 90 opinto-
pisteen laajuisena (4). Opinnot koostuvat kou-
lutusalakohtaisista syventävistä opinnoista 
(yleensä 30 opintopistettä), vapaasti valittavista 
opinnoista ja opinnäytetyöstä. Koulutusalakoh-
taisten syventävien opintojen ja vapaasti valitta-
vien opintojen nimet ja osittain myös laajuudet 
vaihtelevat eri ammattikorkeakouluissa.  Osassa 
kliinisen asiantuntijan koulutuksia koulutus-
alakohtaiset syventävät opinnot toteutetaan 
ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Omahoi-
don tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö 
-koulutuksen verkostossa ovat mukana Savonia 
ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ja Turun 
ammattikorkeakoulut.

työpaikan. Opinnäytetyön kypsyysnäytteenä kirjoi-
tetaan artikkelikäsikirjoitus, ja artikkelien kirjoit-
taminen onkin hyvä taito asiantuntijatehtävissä 
toimiville.

Opintoihin sisältyy vapaavalintaisia opintojak-
soja, joita opiskelijat saivat valita oman mielenkiin-
tonsa mukaan, esimerkkinä johtamisen ja kehittä-
misen opintoja.

Kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutus
Koulutus syventää tiedon
haku- ja arviointitaitoja
Kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutuksen 
syventävät ammattiopinnot kohdentuvat klii-
nisen asiantuntijuuden, osaamisen ja kliinisen 
hoitotyön kehittämiseen. Omahoidon tukemi-
sen ja kansansairauksien hoitotyön syventävät 
ammattiopinnot on esitelty taulukossa 1, sivu 33.

Koulutuksen yhtenä tavoitteena on lisätä 
valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toiminnan 
perustaksi. Tähän tavoitteeseen pyritään kehit-
tämällä tiedonhakutaitoja ja edellyttämällä, että 
opiskelijat käyttävät kaikissa kirjallisissa tehtävis-
sä kriittisesti tutkimuksia ja näyttöön perustu-
via suosituksia lähteinä. Tehtävissä tavoitellaan 
myös sitä, että he oppivat arvioimaan kriittisesti 
oman alansa toimintaa ja kehitystä sekä valmis-
tuttuaan osaavat kehittää toimintaa näyttöön 
perustuen ja kansainväliset kehitystrendit huo-
mioon ottaen. 

Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan 
velvoite pohjautuu terveydenhuollon ammatti-
henkilöstöä sitovaan lainsäädäntöön ja eettisiin 
ohjeisiin. Onneksi diabeteshoitotyöhön löytyy 
kansallisia hoitosuosituksia ja Käypä hoito -suo-
situksia näyttöön perustuvan toiminnan tueksi.

Lähteet:

1. Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamis-
kokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston 
asetuksen liitteen muuttamisesta 61/2020.

2. Ammattikorkeakoululaki (932/2014).
3. Sulosaari V, Elomaa-Krapu M, Hopia H, ym. 2020. 

Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) 
koulutuksessa. UAS Journal 1/2020. https://uasjournal.
fi/1-2020/kliinisen-asiantuntijan-ydinkompetenssit/.

4. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 
1129/2014/ §3.
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Kehity diabeteksen hoidon osaajana

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

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

Koulutukset järjestetään 
Tampereella, ellei toisin mainita.
Lisätiedot, hinnat ja 
ilmoittautumiset: 
www.diabetes.fi/koulutuskalenteri

14.3. Tyypin 1 diabetes -koulutus lääkäreille
17.–21.4. Diabeetikon hoidon peruskurssi
19.–21.4. Lasten ja nuorten tyypin 1 diabeteksen hoidon perusteet
20.4. ja 3.5. GDM-raskausdiabetes
4.–5.5. Insuliinipumppuhoidon koulutus
30.5.–1.6. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen

Diabetesliiton koulutuskalenteri 2023

KEVÄT 2023

• 0600 9 4454 joka arkipäivä (ma–pe)  klo 8.30–11.30.     
• Puhelun hinta on 0,95 e / min + pvm.
• Diabetesliiton diabeteshoitaja vastaa kysymyksiin. 

SYKSY 2023
11.–15.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi
19.9. Tyypin 2 diabetes -koulutus lääkäreille
10.10. ja 26.10. GDM-raskausdiabetes
11.–12.10. Diabetesosaaja
17.–19.10. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
31.10.–2.11. Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen
20.–24.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi
28.11. Diabetes ja jalat, Pori
12.12. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä

Kysy diabeteksesta -neuvontapuhelin

0600 9 4454
Palvelu on tarkoitettu diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen 
ja  terveydenhuollon ammattilaisille.



RAVINTOLISÄ

Vahva D3-vitamiini ja laadukas  
ekstra-neitsytoliiviöljy samassa kapselissa.

D niin kuin

OLIIV
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RAVINTOLISÄ

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 9–17.


