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AJANKOHTAISTA  

Diabeteskuntoutus 2013
Kela on kilpailuttanut palveluntuottajien kesken harkin-
nanvaraisen kuntoutuksen kurssit diabetesta sairastaville. 
Vuonna 2013 useat kuntoutuslaitokset järjestävät diabe-
tes-kuntoutusta. Diabeteskeskus ei ole Kela-kuntoutusta 
tyypin 2 diabeetikoille järjestävien laitosten joukossa ensi 
vuonna.

Metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavil-
le aikuisille suunnatut kurssit koostuvat kolmesta viiden 
vuorokauden jaksosta. Tyypin 1 diabetesta sairastaville ai-
kuisille Kela järjestää kaksiosaisia sopeutumisvalmennus-
kursseja, ja kummankin osan pituus on viisi vuorokautta.  

Näiden Kelan järjestämien kurssien kohderyhmää 
ovat vaikeahoitoiset diabetesta sairastavat aikuiset, jotka 
ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai 
saavat kuntoutustukea. Kurssille pääsyn edellytyksenä 
on ensinnäkin se, että työ- ja toimintakykyä voidaan tur-
vata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Toiseksi 
edellytetään, etteivät terveydenhuollon antama tehostettu 
hoito ja ohjaus ole riittäneet. Kuntoutujalla tulee lisäksi 
olla tehostetun moniammatillisen tuen tarve.

Kela tekee sopimukset palveluntuottajien kanssa mar-
raskuun aikana, ja niistä saa sen jälkeen tietoa Kelasta ja 
Kelan verkkosivuilta: www.kela.fi > Kuntoutus > Kuntou-
tuskurssihaku. Kuntoutushakemukset B-lääkärinlausun-
toineen lähetetään suoraan Kelan toimistoon. 

Diabeteskeskuksen kurssit 2013

Tampereella sijaitseva, Diabetesliiton ylläpitämä Diabetes-
keskus on saamassa Kelalta järjestettäväkseen tyypin 1 

diabetesta sairastaville aikuisille suunnattuja kursseja, 
jotka koostuvat kahdesta viiden vuorokauden pituisesta 
jaksosta, sekä viiden vuorokauden kursseja nuorille ja alle 
12-vuotiaille diabeetikkolapsille perheineen.

– Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastaville aikuisille 
Diabeteskeskuksessa on vastedes tarjolla myös sopeutu-
misvalmennuskursseja, joihin tarvitaan hoitopaikan tai 
kotikunnan maksusitoumus. Näiden kurssien kohderyh-
mänä ovat yli 18-vuotiaat, jotka tarvitsevat lisätukea, oh-
jausta ja hoidon selvittelyä tai hoidon tehostamista, kertoo 
ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka.

Entiseen tapaan Diabeteskeskus järjestää terveyden-
huollon maksusitoumuksella nuoriso- ja perhekursseja 
sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella eläkeläis-
ten kursseja, joilla omavastuu on 300 euroa. RAY:ltä on 
haettu myös tukea erityiskurssien järjestämiseen diabee-
tikoille, joilla on näkövamma tai munuaissairaus, mielen-
terveyspotilaille, kehitysvammaisille aikuisille ja perheille 
sekä kotoutuneille venäjänkielisille maahanmuuttajille.

Diabeteskeskuksen kurssiohjelmassa on edelleen 
työterveyshuoltolain piiriin kuuluvaa varhaiskuntoutus-
ta, diabeteskuntoremontteja, jotka jakaantuvat viiden ja 
kahden päivän jaksoihin. Kuntoremontteihin hakeudu-
taan työterveyshuollon kautta.

Tarkemmat kurssimäärät ja ajankohdat tulevat Dia-
betesliiton verkkosivuille www.diabetes.fi/kuntoutus ja 
joulukuun Diabetes-lehteen. 
Tiedusteluihin vastaavat kurssisihteerit: 
pirkko.toivonen@diabetes.fi, p. 03 2860 316 ja 
tiina.paronen@diabetes.fi, p. 03 2860 315.

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen 
 j      hoidossa ja ehkäisyssäa
Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan 
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja 
ekologinen? 

Väriä ja voimaa -kirja evästää lukijaa teke-
mään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, 
miten ruoka ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  
Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa medi-
assa ja kahvipöydissä toistuvasti esiin nouseviin
kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravinto-
lisistä ja laihduttamisesta.

Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa
Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokenei-
ta ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen 
Diabetesliitossa kuntoutus-, koulutus- ja asian-
tuntijatehtävissä.

  Koko A5, 158 sivua
 Tuotenumero 1015
 Hinta 19,50 €
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Carol Forsblom

PÄÄKIRJOITUS

Kuva: Rodeo

Olympialaiset menivät taas penkin alle – ei tullut yh-
tään kultamitalia. Pieni lohtu on, että purjehduksesta 
on tulossa Suomelle uusi pitkänmatkanjuoksu. Onneksi 
sentään suomalaiset huippudiabetestutkijat menestyvät 
maailmalla ja keräävät palkintoja.

Akatemiaprofessori Markku Laaksolle luovutetaan 
ensi vuonna Euroopan diabetestutkijoiden (European 
Association for the Study of Diabetes, EASD) kokouksen 
yhteydessä järjestön arvostetuin tunnustus, Claude Ber-
nard -palkinto (ks. sivu 14 tässä lehdessä). Aiemmin sen 
ovat suomalaisista saaneet Marja-Riitta Taskinen 2002 
ja Leif Groop 2006. 

Botnia-projektin perustaja, nykyään Lundin yliopiston professori, Leif Groop vastaanotti tämän 
vuoden Anders Jahre -palkinnon Oslossa lokakuussa (sivu 22). Oslon yliopiston myöntämä palkin-
to on suurimpia Pohjoismaissa, ja se myönnetään tutkijalle merkittävistä ansioista lääketieteel-
lisessä perus- tai kliinisessä tutkimuksessa. Tulevaisuuden palkinnonsaajia voi olla vaikka Henri 
Tuomilehto, jonka ansiokkaasta kansainvälisestä uniapneatutkimuksesta kerrotaan sivulla 18. 

Hyvä, että suomalaista tutkimusta tuodaan myönteisesti esille. Viime viikkoina olemme 
mediasta saaneet tietää, että kliininen lääketutkimus uhkaa loppua Suomessa ja että lääke-
tieteen opetus ja tutkimus vaarantuvat erikoissairaanhoidon uudistuksessa. Kuten urheilussa, 
valtiovallan myöntämä rahoitus on tiukassa, ja on etsittävä uusia keinoja tukea tutkimusta.

Kyse ei ole vain rahoituksesta, jota meillä Suomessa on moneen muuhun Euroopan maahan 
verrattuna varsin hyvin saatavissa. Kyse on myös siitä, miten tulevaisuudessa innostetaan nuo-
ria lääkäreitä diabetestutkimuksen ja kliinisen diabetologian eli diabeetikoiden hoidon pariin. 
Paneudumme diabetologipulmaan ensi vuonna Diabetes ja lääkäri -lehden ensimmäisessä 
numerossa. Entä miten saataisiin diabetestutkimus houkuttelevaksi? 

Vietin syyskuussa vajaan viikon pohjoismaisella hypertensio- ja kardiovaskulaaritutkimus-
kurssilla Ystadissa. Kurssilla nelisenkymmentä nuorta tutkijaa eri puolilta Skandinaviaa (va-
litettavasti Suomea lukuun ottamatta) esitteli omia projektejaan ja sai palautetta eri aloihin 
perehtyneiltä varttuneemmilta tutkijoilta. Noin puolet ajasta kuunneltiin luentoja tutkimusme-
netelmistä, niihin liittyvistä ongelmista ja ongelmien ratkaisemisesta. 

Vastaavanlainen pohjoismainen diabeteskurssi järjestettiin 1990-luvulla Hanasaaressa. 
Olisiko jälleen tällaisen koulutuksen aika? Opettajiksi löytyisi yllin kyllin pohjoismaisia kulta-
mitalitason opettajia. 

Urheilupiirit valmistelevat isoja muutoksia suomalaisen huippu-urheilun nostamiseksi        
takaisin olympialaisten kultamitalitilastoon. Miksei samaa tehtäisi tutkijakoulutuksessa?

                               
Palkintosateessa



 

Kysy lisää! 

diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille,
työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Diabeteskeskuksessa

Diabeteskeskus
Tampere, p. 03 2860 111
www.diabetes.fi/kurssit

www.diabetes.fi/koulutus

Koulutusta:   

Kuntoutusta:

terveydenhuollon ammattilaisille, 
myös työpaikoilla kautta maan
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Tyypin 1 diabeetikon metabolinen 
oireyhtymä 

Lena Thorn ja Carol Forsblom

Mitä tapahtuu, kun tyypin 1 diabeetikko lihoo? 

Poikkeavatko seuraukset jotenkin tyypin 2 

diabeetikoista tai muusta väestöstä? Tässä kat-

sauksessa tarkastellaan erityisesti metabolisen 

oireyhtymän vaikutuksia tyypin 1 diabeetikoiden 

terveyteen ja liitännäissairauksien ilmenemiseen.
 

Metabolinen oireyhtymä on sydän- ja verisuonisai-
rauksien riskien kasauma, jonka keskeisenä teki-
jänä pidetään insuliinin tehoamattomuutta kudok-
sissa, insuliiniresistenssiä. Insuliiniresistenssi ei 
ole pelkästään tyypin 2 diabeetikoiden ongelma, 
vaan sillä näyttää olevan keskeinen merkitys myös 
tyypin 1 diabeteksessa ja sen liitännäissairauksien 
synnyssä. Metabolinen oireyhtymä on osoittautunut 
yleiseksi myös tyypin 1 diabeetikoilla, ja se lisää 
heidän riskiään sairastua sydän- ja verisuonisaira-
uksiin. 

Vähentynyt liikunta ja liikasyöminen ovat joh-
taneet ylipainon katastrofaaliseen lisääntymiseen 
Maailmassa on arvioitu olevan yli 1,5 miljardia 
ylipainoista (paino-indeksi > 25 kg/m2) ja 500 
miljoonaa lihavaa (> 30 kg/m2) ih-
mistä. Suomessakin jo noin 60 % 
aikuisväestöstä on ylipainoisia ja 
lihavia on jo yli 20 %. Ylipainon 
seurauksena diabeteksen esiinty-
vyys on moninkertaistunut, ja maa-
ilmassa arvioidaan olevan yli 350 
miljoonaa diabeetikkoa. Erityisesti 
tyypin 2 diabetes lisääntyy nope-
asti, mutta myös tyypin 1 diabetes 
lisääntyy. 

Tiedetään, että ympäristötekijöillä on oma 
merkityksensä tyypin 1 diabeteksen yleistymises-
sä. Muun väestön tavoin myös tyypin 1 diabeetikot 
lihovat, eikä ole mitään syytä olettaa, että lihomi-
sen seuraukset olisivat heillä erilaiset kuin muilla. 
Tämän katsauksen tarkoituksena on tuoda esille 

etenkin metabolisen oireyhtymän seurauksia tyypin 
1 diabeetikoilla.

Vanha ilmiö

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, kuten häi-
riintynyt sokeriaineenvaihdunta, lihavuus (erityi-
sesti keskivartalolihavuus), kohonnut verenpaine ja 
veren rasvahäiriöt (pääasiassa korkea triglyseridi- ja 
matala HDL-kolesterolipitoisuus), esiintyvät usein 
yhdessä samoilla potilailla. Tätä kokonaisuutta kut-
sutaan nimellä metabolinen oireyhtymä. Se ei ole 
mikään tuore ilmiö. Jo 250 vuotta sitten Joannes 
Baptista Morgagni kuvasi teoksessaan ”De Sedibus 
et Causis Morborum per Anatomen Indagata” tilan, 
jossa keskivartalolihavuuteen liittyi verenpainetau-
ti, kohonnut uraattipitoisuus sekä ateroskleroosi. 

Ensimmäiset varsinaiset kriteerinsä oireyhtymä 
sai kuitenkin vasta vuonna 1998, jolloin Maailman 
terveysjärjestö WHO julkaisi oman ehdotuksensa 
(1). Tämän jälkeen useat järjestöt ovat julkaisseet 
omat kriteerinsä. Näiden kriteerien perusteel-
la julkaistiin 2009 yhteinen ehdotus (2). Eniten 

käytössä olleet kriteerit on esitetty 
taulukossa 1 sivulla 10. On mie-
lenkiintoista, että ainoastaan WHO 
on määritelmässään sisällyttänyt 
oireyhtymään mikroalbuminurian, 
joka on vahva sydän- ja verisuoni-
tautien riskitekijä. 

Yksikään edellä mainituista 
määritelmistä ei ota huomioon sitä 
mahdollisuutta, että tyypin 1 dia-
beetikolla voisi olla metabolinen 

oireyhtymä. Suomessa metabolisen oireyhtymän 
esiintyvyys on noin 25 % ei-diabeetikoilla ja 80 % 
tyypin 2 diabeetikoilla. Luvut ovat maailmalla mo-
nin paikoin korkeampiakin, joten voidaan puhua jo 
maailmanlaajuisesta epidemiasta.

Ainoastaan WHO on 

määritelmässään 

sisällyttänyt 

oireyhtymään 

mikroalbuminurian, 

joka on vahva sydän- 

ja verisuonitautien 

riskitekijä.
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Tyypin 1 diabeetikon

insuliiniresistenssi

Insuliiniresistenssi, tila jossa insuliinin normaali 
biologinen vaikutus kohdekudoksissa on heiken-
tynyt, liitetään yleensä tyypin 2 diabetekseen. 
Kuitenkin myös tyypin 1 diabetekseen voi liittyä 
insuliiniresistenssiä. Yki-Järvinen ym. osoittivat, et-
tä vastasairastuneilla tyypin 1 diabeetikoilla ilme-
ni insuliiniresistenssiä, joka hävisi insuliinihoidon 
aloituksen jälkeen. Ajan mittaan insuliiniherkkyys 
heikkeni kuitenkin uudelleen. Huomattiin, että 
heikentyminen liittyi huonontuneeseen sokeritasa-
painoon (glukoositoksisiteetti) ja liikapainon kehit-
tymiseen (3).

Sekä perimä että ympäristötekijät vaikuttavat 
tyypin 1 diabeetikoiden insuliiniresistenssin syn-
tyyn. Yleisessä tiedossa on, että tyypin 2 diabee-
tikoiden jälkeläisillä on heikentynyt insuliiniherk-
kyys (4). Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT) -tutkimuksessa havaittiin osalla tyypin 1 
diabeetikoista huomattava painonnousu ja siihen 
liittyen vyötärönympäryksen kasvu ja veren lipi-
diprofiilin muutos, kun heidän sokeritasapainonsa 
parani. Nämä insuliiniresistenssiin liittyvät tekijät 
selittyivät osittain perheessä esiintyvällä tyypin 2 
diabeteksella (5). 

Omissa tutkimuksissamme insuliiniherkkyys oli 
alentunut tyypin 1 diabeetikoilla, joiden vanhem-
mat sairastivat tyypin 2 diabetesta (6). 

Insuliiniresistenssi ja 

diabeteksen liitännäissairaudet

Insuliiniresistenssi on jo kauan yhdistetty makro-
vaskulaarisen (suurten suonten) sairauden syntyyn 
sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla. Insu-
liiniresistenssillä on osoitettu olevan merkitystä 
myös mikrovaskulaaristen (pienten suonten) sai-
rauksien, kuten diabeettisen munuaistaudin eli 
nefropatian, synnyssä. Suomalaisessa tutkimuk-
sessa insuliiniresistenssi edelsi mikroalbuminuri-
an kehittymistä (7). 

Keskivartalolihavuus, joka liittyy kiinteästi in-
suliiniresistenssiin, on DCCT/EDIC-seurantatutki-
muksessa yhdistetty tyypin 1 diabeetikoilla dia-

beettisen munuaistaudin syntyyn: mikroalbumin- 
urian ilmaantuvuus lisääntyi 34 % jokaista kym-
mentä vyötärönympäryksen senttimetriä kohden 
(8). On myös osoitettu, että vanhempien tyypin 2 
diabetes lisää heidän tyypin 1 diabetesta sairas-
tavien jälkeläistensä riskiä sairastua diabeettiseen 
munuaistautiin. Tämä tukee insuliiniresistenssihy-
poteesia nefropatian synnyssä (9). 

Tyypin 1 diabeetikon

metabolinen oireyhtymä 

Koska insuliiniresistenssi on havaittu olennaiseksi 
osaksi tyypin 1 diabetesta, herää kysymys, voiko 
tyypin 1 diabeetikolla olla metabolinen oireyhtymä. 
Omassa tutkimuksessamme olemme tarkastelleet 
metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä ja merkitys-
tä tyypin 1 diabeteksessa. Amerikkalaisia National 
Cholesterol Education Program (NCEP) -kriteerejä 
käyttäen osoitimme, että 38 %:lla miehistä ja 40 
%:lla naisista oli metabolinen oireyhtymä. Esiin-
tyvyys lisääntyi iän karttuessa: se oli 33 % alle 
30-vuotiailla ja nousi 47 %:iin yli 50-vuotiailla. 

Esiintyvyys oli selvästi korkeampi verrattuna 
suomalaiseen väestöön keskimäärin (25 %), mutta 
matalampi verrattuna tyypin 2 diabetesta sairas-
taviin (80–90 %). Tutkimuksessamme osoitimme 
myös, että metabolinen oireyhtymä liittyy heiken-
tyneeseen sokeritasapainoon sekä lisääntyneeseen 
insuliiniresistenssiin (10). 

Seurantatutkimuksessamme vertasimme 
WHO:n, NCEP:n ja Kansainvälisen diabetesliiton 
IDF:n kriteerejä keskenään (taulukko 1, sivu 10). 
Esiintyvyydessä ei ollut juurikaan eroa eri kriteeri-
en perusteella (35–44 %). Kriteerit eivät kuiten-
kaan tunnistaneet samoja potilaita, sillä vain 18 % 
potilaista täytti kaikki kolme kriteeriä (11). Tämä 
löydös eroaa ei-diabeetikoista, joilla eri kriteerit tun-
nistavat samoja potilaita paremmalla tarkkuudella 
(86–93 %). 

Alkuperäisen havaintomme jälkeen tyypin 1 
diabeetikon metabolisen oireyhtymän merkitystä 
on selvitetty lisää. Metabolisen oireyhtymän esiin-
tyvyys on eri tutkimuksissa vaihdellut 11:n ja 48 
%:n välillä riippuen tutkimusotokseen kuulunei-
den iästä ja käytetyistä metabolisen oireyhtymän 
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kriteereistä. Metabolisen oireyhtymän on osoitettu 
olevan yleisempi vähän liikkuvien, fyysisesti passii-
visten joukossa sekä niillä, joiden koulutustaso on 
matala. Omassa tutkimuksessamme havaitsimme 
myös, että metabolinen oireyhtymä on tavallisempi 
niillä tyypin 1 diabeetikoilla, joiden 
vanhemmilla on tyypin 2 diabetes. 
Lisäksi FinnDiane-tutkimuksessa 
on havaittu yhteys masennuksen 
ja metabolisen oireyhtymän välillä. 
Metabolisen oireyhtymän vaikutusta 
tyypin 1 diabeetikon raskauden kul-
kuun on myös selvitetty. Verenpaine-
tautia lukuun ottamatta ei ole voitu 
osoittaa, että metabolinen oireyhty-
mä vaikuttaisi raskauden kulkuun tai 
perinataaliajan tapahtumiin.   

Metabolinen oireyhtymä ja 

diabeettiset liitännäissairaudet

Mikrovaskulaariset liitännäissairaudet. Omas-
sa tutkimuksessamme havaitsimme voimakkaan 
yhteyden diabeettisen munuaistaudin ja metabo-
lisen oireyhtymän välillä. Metabolinen oireyhtymä 

oli sitä yleisempi, mitä vaikeampi munuaistauti 
oli. Vain 28 %:lla niistä, joiden albumiinineritys 
oli normaali, oli metabolinen oireyhtymä. Vastaa-
vasti loppuvaiheen munuaistautia sairastavista oi-
reyhtymä havaittiin 68 %:lla (10). Sama yhteys on 

myöhemmin osoitettu myös useassa 
muussa tutkimuksessa. 

Seurantatutkimuksessamme me-
tabolisen oireyhtymän vaikutus mu-
nuaistaudin kehittymiseen oli vähem-
män selkeä (11). Vaikka metabolinen 
oireyhtymä lisääntyy munuaistaudin 
edetessä, metabolinen oireyhtymä ei 
näytä ennustavan mikroalbuminurian 
tai makroalbuminurian kehittymistä. 

Metabolisen oireyhtymän on osoi-
tettu ennustavan kroonista munuaissairautta sekä 
väestötasolla että tyypin 2 diabeetikoilla. Tyypin 
1 diabeetikoilla on voitu osoittaa, että WHO- ja 
NCEP-kriteerit ennustavat loppuvaiheen munu-
aistautia (11). Metabolisen oireyhtymän merkitys 
munuaistaudin kehittymisessä näyttää siten olevan 
vähäinen, mutta munuaistaudin loppuvaiheessa 
metabolinen oireyhtymä ennustaa sairauden muut-
tumista krooniseksi. 

2005

Diabetes, IGT tai 
insuliiniresistenssi + 
2 alla olevista:

Vähintään 3 alla 
olevista:

Vyötärölihavuus + 2 
alla olevista:

Vähintään 3 alla 
olevista:

BMI > 30 kg/m2 ja/tai 
vyötärö-lantiosuhde 
> 0,90 miehillä ja 
> 0,85 naisilla

Vyötärönympärys 
> 102 cm miehillä ja 
> 88 cm naisilla

Vyötärönympärys 
 94 cm miehillä ja 
 80 cm naisilla*

Vyötärönympärys 
 94 cm miehillä ja 
 80 cm naisilla*

Diabetes, IGT tai  
insuliiniresistenssi

Paastosokeri  6,1 
mmol/l tai diabetes

Paastosokeri  5,6 
mmol/l tai diabetes

Paastosokeri  5,6 
mmol/l tai diabetes

 140/  90 mmHg  130/  85 mmHg  130/  85 mmHg 
tai lääkitys

 130/  85 mmHg 
tai lääkitys

HDL < 0,9 mmol/l 
miehillä, < 1,0 
mmol/l naisilla 

ja/tai triglyseridit 
 1,70 mmol/l

< 1,0 mmol/l 
miehillä ja 
< 1,3 mmol/l naisilla

< 1,03 mmol/l 
miehillä ja 
< 1,29 mmol/l 
naisilla tai lääkitys

< 1,0 mmol/l 
miehillä ja 
< 1,3 mmol/l naisilla

 1,70 mmol/l  1,70 mmol/l tai 
lääkitys

 1,70 mmol/l tai 
lääkitys

*Raja-arvot koskevat eurooppalaisperäistä väestöä.

Omassa 

tutkimuksessamme 

havaitsimme 

voimakkaan 

yhteyden diabeettisen 

munuaistaudin 

ja metabolisen 

oireyhtymän välillä.
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Metabolisen oireyhtymän ja muiden mikrovas-
kulaaristen liitännäissairauksien yhteyttä on tut-
kittu vähemmän. Yhdessä tutkimuksessa on voitu 
osoittaa, että metabolisen oireyhtymän ja neuropa-
tian eli hermostosairauden välillä on yhteys. Reti-
nopatian eli verkkokalvosairauden suhteen löydök-
set ovat olleet ristiriitaiset.  

Makrovaskulaariset liitännäissairaudet. 
Kaulavaltimoiden seinämien paksuuden on osoitet-
tu olevan yhteydessä metaboliseen oireyhtymään 
ja sen osatekijöistä etenkin vyötärölihavuuteen ja 
insuliiniresistenssiin tyypin 1 diabeetikoilla (12). 
Normaalipainoisilla tyypin 1 diabetesta sairastavil-
la naisilla on osoitettu yhteys metabolisen oireyhty-
män ja lisääntyneen miestyyppisen rasvakertymän 
välillä, muttei yhteyttä naistyyppiseen rasvakerty-
mään eikä elimistön kokonaisrasvan määrään (13). 

Samassa tutkimuksessa osoitettiin metaboli-
sen oireyhtymän liittyvän sydäntä ympäröivän ras-
van lisääntymiseen, minkä on 
aikaisemmissa tutkimuksissa 
osoitettu olevan yhteydessä 
sepelvaltimoiden ateroskleroo-
siin. Poikkileikkaustutkimuk-
sissa on myös havaittu selvästi 
enemmän sydän- ja verisuoni-
sairauksia niillä tyypin 1 dia-
beetikoilla, joilla on metaboli-
nen oireyhtymä. 

Seurantatutkimuksissa 
metaboliseen oireyhtymään 
(WHO- ja NCEP-kriteerejä 
käyttäen) on liitetty noin kak-
sinkertainen riski sairastua tai 
kuolla sydän- ja verisuonita-
pahtumaan (11, 14). Tämä 
riski on samansuuruinen kuin 
ei-diabeetikoilla, joilla on me-
tabolinen oireyhtymä.

Insuliiniresistenssin ja 

metabolisen oireyhtymän hoito

Tyypin 1 diabeetikoiden lihoessa muun väestön 
tavoin ja metabolisen oireyhtymän samalla yleis-
tyessä herää kysymys, pitäisikö näiden potilaiden 

”kaksoisdiabetesta” ja lisääntynyttä sydän- ja ve-
risuonitautiriskiä yrittää tunnistaa ja hoitaa. Tuo-
reessa katsausartikkelissa (15) ehdotetaan, että 
korkean riskin potilaat tunnistettaisiin riskitekijäyh-
distelmän perusteella (esimerkiksi metabolisen oi-
reyhtymän osatekijät, vähäinen fyysinen aktiivisuus 
ja lähisuvussa esiintyvä tyypin 2 diabetes). 

Riskitekijöiden kasaantuessa tulisi alkuun 
harkita sydän- ja verisuonisairauksien primaari-
preventiota herkemmin kuin muilla potilailla sekä 
keskittyä hyvän sokeritasapainon saavuttamiseen. 
Riskitekijöiden edelleen lisääntyessä suositellaan 
tehokasta sydän- ja verisuonisairauksien riskiteki-
jöiden hallintaa yhdistettynä elintapaohjeistukseen 
ja -interventioon.

Elintavat. Elintapojen vaikutusta insuliiniherk-
kyyteen ja metaboliseen oireyhtymään on tutkittu 
tyypin 1 diabeetikoilla varsin vähän. Liikunnan tie-
detään lisäävän insuliiniherkkyyttä, ja sillä saattaa 

olla suotuisa vaikutus myös 
sokeritasapainoon. Lisäksi lii-
kunta nostaa HDL-kolesterolia 
ja laskee LDL-kolesterolia ja 
verenpainetta sekä pienentää 
vyötärönympärystä. 

Ravinnon yhteyttä tyypin 
1 diabeetikoiden  insuliini-
herkkyyteen ei ole juurikaan 
tutkittu. Pienessä tutkimuk-
sessa voitiin osoittaa vähäras-
vaisen ruokavalion parantavan 
insuliiniherkkyyttä (16). Voi-
daan kuitenkin olettaa, että 
elintapamuutoksilla, kuten 
kokonaisenergiansaannin vä-
hen-tämisellä, kasvirasvojen 
suosimisella, kuitujen riittä-
vällä saannilla, alkoholin koh-
tuukäytöllä sekä tupakoinnin 

lopettamisella, on suotuisa vaikutus myös tyypin 1 
diabeetikoiden sydämen ja verisuonten terveyteen.

Lääkkeet. Jokaiselle suuren riskin potilaalle 
voidaan suositella tehokasta sydän- ja verisuoni-
sairauksien primaaripreventiota optimaalisen ve-
renpainelääkityksen, kolesterolilääkityksen ja tar-
vittaessa matala-annoksisen asetyylisalisyylihapon 

Kuva: Rodeo



Tilaukset: p. 03 2860 230 (klo 8–15.30)Tilaukset: p. 03
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
28 €

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

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 € (marraskuussa Piiraat pullat 
pasteijat -leivonnaiskirjan kanssa 
yhteishintaan 25 €)

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

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

26 €
Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista.Ruokia
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.  
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä
proteiinin määrä ja gluteenittomat
ohjeet merkitty. 
125 ohjetta, 107 sivua
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta 

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

iiton 
kirjat

a kasviksiaKalaa, kanaa ja kas
26 €

Maukasta ruokaa ilm
an turhaa rasvaa ja suolaa



13Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2012

avulla. Lisäksi tyypin 2 diabetekseen kehitetyistä 
verensokeria alentavista lääkkeistä on ajateltu ole-
van lisähyötyä sellaisen tyypin 1 diabeetikon hoi-
dossa, jolla on merkkejä ”kaksoisdiabeteksesta”. 

Metformiinia on tutkittu eniten, ja sen on osoi-
tettu vähentävän potilaiden päivittäistä insuliini-
annosta ja jossain tutkimuksissa myös parantavan 
sokeritasapainoa (HbA1c parani 0,6–0,9 %). Puo-
lessa tutkimuksista havaittiin lisäksi painonlas-
kua 1,7–6,0 kg, ja joissakin tutkimuksissa myös 
kolesteroliarvot paranivat. Insuliiniherkisteistä eli 
glitatsoneista, joista Suomessa on markkinoilla ai-
noastaan pioglitatsoni, ei ole voitu osoittaa selvää 
hyötyä tyypin 1 diabeetikon hoidossa. (17)

Inkretiinijärjestelmän lääkkeet (DPP-4-estäjät 
sekä inkretiinimimeetit) saattavat tulevaisuudessa 
tarjota lisävaihtoehtoja tyypin 1 diabeetikoiden hoi-
toon. Toistaiseksi näitä lääkkeitä on tutkittu varsin 
vähän tyypin 1 diabeetikoilla, ja on huomioitava, 
että mikään virallinen hoitosuositus ei niitä suosit-
tele tyypin 1 diabeetikoille. 

DPP-4-estäjistä vildagliptiinin vaikutusta on 
tutkittu pumppuhoidossa olevilla tyypin 1 diabee-
tikoilla, joilla ei ole omaa insuliinituotantoa mutta 
verrattain hyvä hoitotasapaino (HbA1c 7,6 %). Tut-
kimuksessa osoitettiin vildagliptiinin vähentävän 
aterianjälkeistä glukagonineritystä (18). 

Toisella DPP-4-estäjällä sitagliptiinilla on teh-
ty pieni 20 potilaan tutkijalähtöinen esitutkimus. 
Siinä näkyi alentuneiden ateriainsuliiniannoksien 
lisäksi aterianjälkeisen verensokerin, 24 tunnin 
verensokerin ja HbA1c-arvolla mitatun verensokeri-
tasapainon paranemista (19). 

Inkretiinimimeeteillä on osoitettu olevan suo-
tuisa vaikutus tyypin 2 diabeetikoiden aterian-
jälkeiseen hyperglykemiaan. Osalla potilaista ne 
myös alentavat painoa. Liraglutidilla on tehty pieni 
esitutkimus, jossa oli ensimmäisen viikon aikana 
mukana 14 tyypin 1 diabeetikkoa ja jossa 8 tutkit-
tavaa jatkoi liraglutidin käyttöä 24 viikon ajan (20).   
Viikon seurannassa insuliiniannokset vähenivät ja 
verensokeri parani (paastoarvot, viikon keskiarvo ja 
verensokerivaihtelu pienenivät). Niillä 8 potilaalla, 
jotka jatkoivat tutkimusta 24 viikkoa, paino laski 
keskimäärin 4,5 kg ja HbA1c parani myös merkittä-
västi (6,5–6,1 %). Hoito ei lisännyt hypoglykemian 
esiintyvyyttä näillä potilailla. 

Toisella inkretiinimimeetillä, eksenatidilla, on-
nistuttiin yhden tapausselostuksen mukaan laske-
maan painoa 20 %, vähentämään insuliiniannoksia 
merkittävästi ja parantamaan HbA1c:tä  8,7–7,3 %  
(21). Hoito kesti vajaan vuoden. Tutkittava oli var-
sin ylipainoinen tyypin 1 diabeetikko, jolla oli myös 
HIV-infektio.

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin tyypin 1 
diabeetikoiden beetasolutoimintaa. Tässä tutki-
muksessa eksenatidi laski painoa ja vähensi insu-
liiniannoksia. Eksenatidi hidasti mahalaukun tyh-
jenemistä, vähensi endogeenisiä inkretiinitasoja, 
mutta ei vaikuttanut C-peptidin eritykseen (22). 

Eksenatidilla on tehty myös pieni 8 potilaan 
esitutkimus, jossa tutkittavat olivat nuoria (16–18 
vuotiaita) tyypin 1 diabeetikoita. Voitiin osoittaa, 
että yksittäinen eksenatidiannos laski aterian jäl-
keistä verensokeria ja hidasti mahalaukun tyhje-
nemistä. Glukagoninerityksessä ei voitu osoittaa 
tilastollisesti merkitsevää vähenemistä (23).

Näyttöä tyypin 2 diabetekseen kehitettyjen 
lääkkeiden käytöstä tyypin 1 diabeetikoiden hoidos-
sa tarvitaan selvästi enemmän, ennen kuin niiden 
laajamittaista käyttöä voidaan suositella. Metaboli-
sen oireyhtymän yleistyessä tyypin 1 diabeetikoilla 
tällaisten lääkkeiden tarve on todellinen.
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Obstruktiivinen uniapnea ja tyypin 2 
diabetes – kuin paita ja peppu

Henri Tuomilehto

Uniapnea ja tyypin 2 diabetes kulkevat niin 

usein käsi kädessä, että kaikilta tyypin 2  

diabeetikoilta pitäisi tutkia sairauden  

toteamisvaiheessa yöllisten hengityshäiriöiden 

esiintyminen ja vastaavasti uniapneapotilailta 

glukoosiaineenvaihdunnan tila.

Yhä lisääntyvä tutkimustieto osoittaa kiistattomasti 
unen häiriöiden haitalliset terveysvaikutukset. Jo 
nyt unihäiriöt luokitellaan yleisyydeltään kansan-
sairauksiksi. Äskettäisen kotimaisen selvityksen 
mukaan jopa joka neljäs suomalainen kärsii pitkään 
jatkuneesta unihäiriöstä (1). Lähes poikkeuksetta 
eri unihäiriöiden taustasyyt ovat vielä selvittämättä, 
ja usein hoitosuositukset perustuvat varsin vähäi-
seen tutkimusnäyttöön. 

Uniapnea on yksi yleisimmistä unihäiriöistä, ja 
uniapneapotilaat ovat yksi nopeimmin lisääntyneis-
tä potilasryhmistä terveydenhuollossa viime vuosi-
en aikana. Usealla erikoisalalla uniapneapotilaat 
muodostavat merkittävän osuuden hoitoon hakeu-
tuvista ihmisistä. Mutta kuten tämän tarinan ede-
tessä tulee ilmi, uniapnea koskettaa vielä useampia 

sairaanhoidon ammattilaisia kuin äkkiseltään voisi 
kuvitella. 

Uniapneaan liittyvien päiväaikaisten oireiden, 
kuten väsymyksen, ärtyneisyyden, keskittymisky-
vyttömyyden ja masentuneisuuden, lisäksi uniap-
nealla on havaittu yhä useammissa tutkimuksissa 
olevan selkeä yhteys metabolisiin sairauksiin, ku-
ten tyypin 2 diabetekseen, kohonneeseen sydän- ja 
verisuonisairastavuuteen ja kuolleisuuteen (2).

Uniapnean tärkein yksittäinen riskitekijä on yli-
paino, ja yli 70 % uniapneapotilaista on ylipainoi-
sia. Yhteys lihavuuden ja uniapnean välillä näyttäisi 
olevan kaksisuuntainen. Ylimääräinen rasvakudos 
altistaa nielun alueen ahtaumalle sekä keskivar-
talolihavuudelle heikentäen siten hengitystoimin-
taa. Toisaalta uniapnea aiheuttaa unen rakenteen 
rikkoutumisen kautta väsymystä, liikunnan vähe-
nemistä ja muutoksia hormonaalisissa tekijöissä 
altistaen syömiskäyttäytymisen muutokselle kohti 
epäterveellistä hiilihydraattipitoista ruokavaliota 
(kuva 1). Lopuille uniapneapotilaista syy sairauteen 
löytyy kasvojen, leukojen ja nielun alueen rakenne-
poikkeavuuksista. 

Liikkuminen 
Hormonaaliset muutokset
Insuliiniresistenssi 
Muutokset syömiskäyttäytymisessä 
ja energiankulutuksessa

LIHAVUUS
Rasvakudoksen kertyminen 

-nielu, keskivartalo 
Hormonaaliset tekijät

Inflammatorinen aktivaatio

Ylähengitysteiden  
ahtautuminen 
Lihastoiminta 
Hengitystoiminta

Unen rakenteen rikkoutuminen UNIAPNEA
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Elämäntapainterventio tehoaa

Tutkimusryhmämme on aiemmin osoittanut, että 
ohjattu elämäntapainterventio on tehokas ja jopa 
parantava hoitomuoto lievää uniapneaa sairastaville 
ja saavutetut hyödylliset vaikutukset (poikkeavien 
hengityskatkojen määrää tunnissa kuvaava apnea-
hypopneaindeksi) säilyvät intervention lopetuksen 
jälkeenkin (kuva 2). Tämä tutkimus on johtanut 
uniapnean kansallisen Käypä hoito -suosituksen 
muutoksiin. 

Edelleen kuitenkin kliinisessä työssä painon-
pudotuksen merkitystä uniapnean hoitomuoto-
na aliarvioidaan vahvasti, eikä kansallisia taudin 
tunnistamis- ja ehkäisyohjelmia (kuten tyypin 2 
diabeteksessa) ole suunnitteilla. Tämän vuoksi li-
sänäyttöä laajemmista, monipuolisemmista satun-
naistetuista painon laskuun tähtäävistä tutkimuk-
sista kaivataan kipeästi. 

Ylipaino on myös tyypin 2 diabeteksen merkit-
tävin riskitekijä, ja painonhallinta on tehokkain hoi-
tokeino ehkäistä diabetekseen sairastumista (4). 
Kliinisessä työssä uniapnean ja tyypin 2 diabetek-
sen yhteys tulisi pitää tarkasti mielessä. Uniapne-
aa sairastavilla potilailla esiintyy normaalia väestöä 
useammin diabetesta (jopa 40 %:lla), ja toisaalta 
arviolta jopa kolmella diabeetikolla neljästä saattaa 
olla uniapnea (kuva 3).  

Hoitamaton uniapnea huonontaa

diabeteksen hoitotasapainoa

On havaittu myös, että hoitamaton uniapnea saat-
taa huonontaa diabeteksen hoitotasapainoa (5). 
Säännöllisiä terveystarkastuksia tekevät sairaan-
hoidon ammattilaiset ovat tästä syystä keskeisessä 
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asemassa tautien tunnistamisessa ja potilaan koko-
naisvaltaisen hoidon käynnistämisessä. 

Sairauksien välinen vahva yhteys tulisi pitää 
mielessä aina, kun kyse on uudesta diabetes- tai 
uniapneapotilaasta, ja selvittää uniapneapotilaan 
mahdollinen sokeriaineenvaihduntahäiriö ja diabe-
tespotilaan mahdollinen uniapnea. 

Unihäiriöiden ja aineenvaihdunnan

yhteydestä vähän tutkimuksia

Tähän mennessä unihäiriöiden ja aineenvaihdun-
nan välistä yhteyttä selvittävät tutkimukset ovat ol-
leet vaatimattomia niin potilasluvultaan (40–200 
tutkittavaa) kuin tutkimusasetelmaltaan (lähes 
poikkeuksetta poikkileikkaus- tai seurantatutki-
muksia) (5).

On arvioitu, että sairauksien välinen yhteys pe-
rustuu unen rakenteen rikkoutumiseen ja hypok-
semiaan (veren vähähappisuuteen), jotka aikaan-
saavat sekä sympaattisen hermoston aktivaation 
että kroonisen tulehdusreaktion voimistumisen (5). 
Tätä tukee myös tutkimusryhmämme havainto, että 
jo lievässä uniapneassa tulehdusprosessi on akti-
voitunut (6). 

Uniapnean ja tyypin 2 diabeteksen tarkkoja 
taustamekanismeja ei kuitenkaan tunneta. Toden-
näköisesti kyse on useasta tekijästä, joihin lihavuu-
della, erityisesti keskivartalolihavuudella, on mer-
kittävä vaikutus. Tästä johtuen yhä suurempia ja 
laadukkaampia tutkimuksia kaivataan selvittämään 
näiden sairauksien välistä yhteyttä sekä painonlas-
kun merkitystä sairauksien hoidossa. 

Molemmat ovat kroonisia eteneviä sairauksia, 
jotka alkavat lievästä unenaikaisesta hengityshäiri-
östä tai sokeriaineenvaihduntahäiriöstä ja etenevät 
kohti vakavampaa tautitilaa. Sairauden eteneminen 
voi olla yllättävän nopeaa painonnousun tai hoidon 
puutteen vuoksi.

Oireita vähätellään

Uniapnea ja tyypin 2 diabetes ovat molemmat 
osoittautuneet itsenäisiksi kohonneen sydän- ja ve-
risuonisairastavuuden riskitekijöiksi. Tarvitsemme 
paremmat ohjeet ja työkalut kliiniseen työhön, jot-

ta sairaudet tunnistettaisiin ja saataisiin hoidettua 
mahdollisimman varhain riskiryhmään kuuluvilla, 
kuten ylipainoisilla. 

Diagnosointihetkellä tauti on turhan usein 
jyllännyt jo vuosia. Varsinkin uniapnean oireita 
(kuorsaus, hengityskatkot, väsymys ja yleinen ve-
tämättömyys) vähätellään usein ja jopa peitellään, 
koska potilaat uskovat niiden kertovan keski-ikään 
saapumisesta. 

Olemme aiemmin osoittaneet, että unihäiriöt 
voivat ennustaa sokeriaineenvaihduntahäiriön ke-
hittymisen tyypin 2 diabetekseksi (7). Jos uniap-
nean ja diabeteksen välinen yhteys tunnetaan 
huonosti, niin vielä huonommin on selvillä näiden 
sairauksien varhaisvaiheiden välinen mahdollinen 
yhteys. Lisäksi puuttuu luotettava tutkimustieto 
näiden sairauksien yhteisvaikutuksesta sydän- ja 
verisuonikomplikaatioihin. 

Tiedetään, että tyypin 2 diabetes aiheuttaa 
muun muassa retinopatiaa (silmän verkkokalvosai-
rautta), mutta mikä on samanaikaisen uniapnean 
ja sen aiheuttaman hypoksemian osuus? Lihavuus, 
uniapnea ja diabetes ovat tavallinen yhdistelmä, 
ja onkin epäilty, että yhdessä ne aiheuttavat suu-
rempia terveyshaittoja kuin erikseen ja vaikuttavat 
etenkin sydän- ja verisuonisairastavuuteen. 

Selvä tieteellinen tutkimusnäyttö puuttuu myös 
uniapnean ja sokeriaineenvaihduntahäiriön hoidon 
vaikutuksesta sydän- ja verenkiertoelimistön komp-
likaatioiden ehkäisyyn. 

Kansainvälisen diabetesjärjestön (International 
Diabetes Federation, IDF) äskettäisen konsensus-
lausunnon mukaan uniapnean ja diabeteksen väli-
nen yhteys tulisi pitää mielessä ja näiden kahden 
sairauden yhteyksien tutkimiseen tulisi jatkossa 
panostaa merkittävästi. Edelleen IDF:n lausunnon 
mukaan tulisi tehdä laadukkaita, satunnaistettuja 
tutkimuksia painonhallinnan vaikutuksista näihin 
sairauksiin ja niihin liittyvään sydän- ja verisuoni-
sairastavuuteen (8). 

Parhaillaan on käynnistymässä yhteiseurooppa-
lainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on vastata 
IDF:n asettamaan haasteeseen.

Parhaimmassa tapauksessa hanke voi johtaa 
läpimurtoon uniapnean ja metabolisten häiriöiden 
yhteyden selvittelyssä. Lisäksi hanke tuo uutta tie-
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toutta uniapneaan mahdollisesti liittyvistä sydän- ja 
verisuonielimistön muutoksista ja elämäntapainte-
rvention vaikutuksesta niihin glukoosiaineenvaih-
duntahäiriötä sairastavilla ihmisillä. Saavutettuja 
tietoja voidaan jatkossa käyttää näiden kroonisten 
kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Henri Tuomilehto

Dosentti

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri

Unilääketieteen erityispätevyys

Oivauni Uniklinikka

henri.tuomilehto@oivauni.fi
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Yhteiseurooppalainen tutkimus 
uniapneasta ja diabeteksesta käynnistymässä 
Alkuvuodesta 2013 käynnistyy laaja eurooppa-

lainen Henri Tuomilehdon vetämä tutkimushanke 

Obstructive sleep apnoea and diabetes in Europe 

– the cardiovascular complications. Hanke perustuu 

EU:n seitsemännen puiteohjelman (FP7-HEALTH-

2011-stage2) perusrahoittamaan Early Prevention 

of Diabetes Complications in Europe -monikeskus-

tutkimukseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää 

unihäiriöiden ja diabeteksen yhteyttä sekä erityisesti 

sairauksiin liittyviä sydän- ja verisuonikomplikaati-

oita.

Tutkimus on tutkijalähtöinen, satunnaistettu 

viiden vuoden seurantatutkimus, joka tehdään 17 

Euroopan maassa ja Australiassa. Tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden kokonaismäärä on 3 000 

(rekrytointi alkaa tammikuussa 2013). 

Tutkimuksen pääpaikka on Madridissa ja unitut-

kimuksen keskus Suomessa Henri Tuomilehdon joh-

tamassa Oivauni Uniklinikassa. Tuomilehto vastaa 

eri maissa toimivien 15 kliinisen keskuksen hen-

kilökunnan unirekisteröintikoulutuksesta, rekiste-

röintien analysoinnista ja aikanaan tulosten julkai-

semisesta. Unitutkimusten vetovastuun saaminen 

Suomeen on merkittävä kansainvälinen meriitti. 

Tutkimuksen tarkoitus on muun muassa sel-

vittää: 1) uniapnean vaikutusta glukoosiaineen-

vaihduntahäiriöisten tutkittavien sydän- ja veri-

suonisairastavuuteen, 2) uniapnean ja diabeteksen 

yhteyden mekanismeja ja 3) terveellisten elintapo-

jen (ravitsemus ja liikunta) ja painonpudotuksen 

vaikutusta uniapneaan, tyypin 2 diabetekseen ja 

sydän- ja verisuonisairastavuuteen. 

Tuomilehto on äskettäin palannut post doc 

-jaksoltaan Kanadasta, jossa hän oli perehtymässä 

unilääketieteeseen. Tällä hetkellä hän hoitaa uni-

häiriöistä kärsiviä potilaita päätoimisesti, joten tut-

kimuksesta saatava tieto ohjautuu välittömästi käy-

tännön potilastyöhön. Hanke on jatkoa Tuomilehdon 

aiemmille ylipainoon, diabetekseen, terveellisiin 

elintapoihin ja uniapneaan liittyville tutkimuksille. 
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Terveys- ja hoitosuunnitelmasta hyötyvät 
niin potilaat kuin hoitopaikatkin 

Taina Mäntyranta

Väestön ikääntyessä on yhä tavallisempaa, että 

potilaalla on useita pitkäaikaissairauksia, joita 

hoidetaan eri paikoissa. Diabetes on yhä harvem-

min ainoa sairaus. Kunnollinen hoitosuunnitelma 

on näistä syistä välttämätön.

     Hoitosuunnitelmaa tarvitaan myös, kun potilas 

hakeutuu hoitoon muualla kuin kotikunnassaan. 

Tuoreessa selvityksessä neljäsosalta paljon palveluja 
käyttävistä pitkäaikaissairaista ei löytynyt lainkaan 
hoitosuunnitelmaa terveyskeskuksen potilaskerto-
muksesta. Jos suunnitelma löytyi, olivat hoidon tarve 
ja tavoite usein määrittelemättä. Hoitosuunnitelman 
pääkohdat on koottu taulukkoon 1.

Terveydenhuoltolain mukaan potilaalle on 
tarvittaessa laadittava hoito- ja kuntoutussuunni-
telma.  Jos henkilö asuu tai oleskelee myös koti-
kuntansa ulkopuolella, hän voi käyttää hoitosuun-
nitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen tämän 
kakkoskunnan perusterveydenhuollon palveluja. 
Vakituinen terveyskeskus laatii hoitosuunnitelman, 

Muodostuu yhdestä tai useammasta potilaan tunnistamasta 
terveysongelmasta.

Muutos potilaan terveydentilassa, johon yhdessä sovitulla hoidolla 
pyritään. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja sellaisia, että potilas 
voi niihin sitoutua. Tavoitteet voidaan asettaa määräajaksi, minkä 
jälkeen ne arvioidaan uudestaan.

Sisältää sekä potilaan omahoidon että terveydenhuollon palvelut. 
Kuvataan yhdessä potilaan kanssa suunnitellut hoitokeinot. Potilas 
ei tee päätöstä hänelle tehtävistä lääketieteellisistä tutkimuksista 
tai hoidosta. Lain mukaan niistä päättää lääkäri yhteisymmärryk-
sessä potilaan kanssa.

Suunnitelman toteutumisen tuki ja seuranta sekä hoidon 
vaikutusten arviointi.

Henkilö, joka vastaa suunnitelman laatimisesta ja koordinoi 
sen toteuttamista.

diagnoosit, lääkitys, kriittiset riskitiedot
Potilaan tilaa ja hoitoa kuvaavat lisätiedot.

jota toinen paikkakunta toteuttaa.  Kuntien välinen 
laskutus perustuu syntyneisiin kustannuksiin, eikä 
maksusitoumusta enää käytetä. 

POTKU testasi lomakkeen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut 
yhteistyössä POTKU-hankkeen kanssa terveys- ja 
hoitosuunnitelmalomakkeen.  Se sisältyy Rakentei-
nen terveys- ja hoitosuunnitelma -julkaisuun, jossa 
myös perustellaan lomakkeen rakenne ja annetaan 
ohjeet sen käyttöön. Julkaisu löytyy THL:n internet-
sivustolta, www.thl.fi.  

Terveys- ja hoitosuunnitelmalomake kokoaa 
samaan paikkaan potilaan eri sairauksien hoidon 
suuntaviivat ja auttaa jäsentämään potilaan osuut-
ta hoidossa. Se on sovitettavissa eri potilastietojär-
jestelmiin ja arkistoidaan paikalliseen tai alueel-
liseen potilastietojärjestelmään. Jatkossa lomake 
on tallennettavissa Kansalliseen terveysarkistoon 
(KanTa). Viime mainittua kokeillaan parhaillaan 
Hämeenlinnan terveyskeskuksessa.
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Perusterveydenhuollon vastuulla

Terveydenhuoltolain mukaan perusterveydenhuolto 
vastaa potilaan hoidon kokonaisuudesta ja eri osa-
alueiden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin 
erikseen sovita. Useimmiten on luontevinta, että 
terveyskeskus laatii hoitosuunnitelman ja ylläpitää 
sitä.

Hoitosuunnitelma tehdään vain tarvittaessa. 
Hoitosuunnitelma on erityisen tärkeä ainakin pal-
jon erilaisia terveyspalveluja käyttäville pitkäaikais-
sairaille ja niille, joiden omahoitoa halutaan tukea 
hoitosuunnitelman avulla. Sillä voidaan parantaa 
diabeteksen hoidon laatua. Toivottavasti potilaat 
myös itse huolehtivat siitä, että heillä on ajanta-
sainen, yhdessä hoitopaikan kanssa laadittu hoi-
tosuunnitelma.

Taina Mäntyranta

LL, neuvotteleva virkamies

Sosiaali- ja terveysministeriö

taina.mantyranta@ stm.fi

Komulainen J, Vuokko R, Mäkelä M. Rakenteinen terveys- ja hoito-
suunnitelma. THL. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 7/2011.
Komulainen J, Mäkinen R, Rintala R, Mäntyranta T. Kansallisesta 
terveys- ja hoitosuunnitelmasta tuli yhtenäinen. Suom Lääkäril 
2012:67;173-76.

Realisti pitää olla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva 9 000 asukkaan Alavus tuli mukaan POTKU-hankkee-

seen syksyllä 2010. Ensimmäiset hoitosuunnitelmat laadittiin terveyskeskuksen asiakkaille alkuvuo-

desta 2011. Syyskuuhun mennessä niitä oli tehty 445.

        Terveydenhoitaja Merja Hovinmäki Alavuden terveyskeskuksesta on ollut alusta lähtien mukana 

hankkeessa. 

1. Miten terveyshyötymallin juurruttaminen ja 

hoitosuunnitelmien teko käynnistyi Alavudella?

– Aloitimme pienin askelin omista tutuista moni-
sairaista potilaista. Työtä on tehty kolmen hoitajan 
voimin. Neljäs hoitaja aloittaa hoitosuunnitelmien 
laatimisen syksyllä.

Olemme oppineet työn mukana. Nyt kun tietoa 
on kertynyt enemmän, kynnys aloittaa olisi isompi. 

Tämä on edellyttänyt näkökulman vaihdosta. Se 
on ollut suurin muutos: meidän on pitänyt opetella 
pois terveydenhuollon perinteisestä sektoriajattelusta. 

2. Miten hoitosuunnitelmat käytännössä  

laaditaan?

– Asiakkaat täyttävät omahoitolomakkeen ennen 
vastaanotolle tuloa. Siihen he kirjaavat sairaudet 
ja käyttämänsä lääkkeet. Myös monia muita asioita 

kysytään, kuten painoa, ruokatottumuksia ja jalkoi-
hin liittyviä asioita. Jotkut asiakkaat vieroksuvat lo-
makkeiden täyttämistä, ja silloin hoitaja kartoittaa 
tilanteen vastaanotolla avoimin kysymyksin.

Käymme lomaketta läpi asiakkaan kanssa kohta 
kohdalta. Joka käynnillä tietoa syvennetään. Moni-
sairaista potilaista tietoa tulee paljon. 

Hoitosuunnitelma kirjoitetaan potilastietojär-
jestelmä EFFICA:n tiivistelmälehdelle. Kaikki hoi-
tajat voivat tarkastella tietoja ja tallentaa sivulle 
uusia tietoja. Aluksi kirjaaminen vaatii vaivannä-
köä, mutta alkaa vähitellen sujua. Esimerkiksi asi-
akkaan lääkelistat vaativat ensimmäisellä käynnillä 
yleensä päivittämistä. Vaivannäkö palkitaan, kun 
tiedot ovat ajan tasalla ja löytyvät ja siirtyvät hel-
posti. Jatkossa päivitykset vievät vähemmän aikaa.
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3. Miten asiakkaat suhtautuvat hoitosuunnitel-

man tekemiseen?

– Asiakkaat saavat hoitosuunnitelmasta oman kap-
paleen, ja se käydään heidän kanssaan läpi. Yleensä 
he ovat tyytyväisiä.

Suunnitelmaan on merkitty määräaikaistarkas-
tukset, ja esimerkiksi lähetteet tehdään vuodeksi 
valmiiksi. Asiakkaat saavat yhden puhelinnumeron, 
johon he voivat soittaa aina halutessaan. Kaiken 
kaikkiaan hoitosuunnitelmat ovat vähentäneet huo-
mattavasti puhelinliikennettä, kun asiakkaiden ei 
tarvitse varmistella tai tarkistella asioita.

4. Mitä tapahtuu suunnitelman laatimisen jälkeen?

– Kun potilaan kokonaistilanne alkaa olla selvillä, 
päätämme, kenen hoitoon potilas jää. Meillä on 
diabetes- ja sepelvaltimotautihoitaja, sydän- ja ve-
renpainetautihoitaja, jolle kuuluvat myös astmapo-

POTKUa 
pitkäaikaissairauksien 
ehkäisyyn ja hoitoon

(Chronic Care 

Model)

tilaat, sekä reumahoitaja. Monisairaiden hoidossa 
aloittaa tänä syksynä lisäksi yksi uusi hoitaja.

Aina tarvittaessa potilas lähetetään toiselle 
asiantuntijahoitajalle, jos esimerkiksi diabeetikko-
potilaan astma sitä edellyttää. Konsultoimme myös 
toisiamme.

Hoitajalta uusi työtapa edellyttää hyvin laajaa 
asiantuntemusta, ja olemme saaneet päivitystä 
muun muassa depressio-, astma-, tupakka-, reu-
ma- ja diabetestietoihimme.
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Anders Jahre -palkinto professori Leif Groopille

Professori Leif Groop on saanut Oslon yliopis-

ton vuosittain jakaman lääketieteen Anders 

Jahre -palkinnon. Palkinto on miljoona Norjan 

kruunua eli noin 135 000 euroa.

Groop työskentelee Lundin yliopistossa, missä 
hän johtaa tyypin 2 diabetekselle altistavien 
geenien tutkimusta. Groop tutkimusryhmineen 
on osoittanut laajoissa väestötutkimuksissa, et-
tä diabeteksen tautimekanismit ovat paljon mo-
nimutkaisemmat kuin on aiemmin otaksuttu. 
Hänen johtamissaan tutkimuksissa on nimetty 
useita diabeteksen alatyyppejä ja tunnistettu 
useita geenejä, joiden perusteella voidaan löytää 
ne ihmiset, joiden riski sairastua diabetekseen 
on suurentunut. 

Lisätietoa Lundin yliopiston diabeteskeskuksesta 
löytyy osoitteesta www.diabetesportalen.se.

Ensimmäisellä hoitajakäynnillä varataan aina 
aika lääkärille. Nyt, kun ollaan menossa jo toista 
kierrosta, lääkärikäyntejä on voitu vähentää. Puhe-
linaikoja sen sijaan on lisätty. 

Hoitosuunnitelmasta on hyötyä myös, kun po-
tilas joutuu vuodeosastolle tai käy yksityislääkärin 
vastaanotolla.

5. Mikä on ollut vaikeinta uudessa työtavassa?

– Vaikeinta niin asiakkaille kuin hoitajillekin on 
ollut roolien muutos: hoitajalla ei ole auktoriteetti-
asemaa. Me tuemme potilasta, joka ottaa itse vas-
tuun hoidostaan. Sen sijaan, että latelisimme, mitä 
hänen pitää tehdä, kysymme: Mitä voisit tehdä?

Käytäntö on jo osoittanut, että potilaat sitou-
tuvat paremmin itse asettamiinsa tavoitteisiin. Po-
tilas saattaa asettaa tavoitteekseen painonnousun 
pysäyttämisen, mutta onkin onnistunut myös vä-
hentämään painoaan. 

Verensokeritavoitteet voivat nousta aluksi. Se 
täytyy joskus hyväksyä, jos potilas on vapautu-
neempi ja aktiivisempi. Elämä on muutakin kuin 
verensokerin mittaamista.

6. Miten aiotte jatkaa?

– Nyt syksyllä olemme vahvistaneet tiimityötä ja ot-
taneet käyttöön hoitaja-lääkärityöparimallin. Meillä 
on vierekkäiset työhuoneet, mikä helpottaa yhteis-
työtä. Tiimiin kuuluvat myös jalkojenhoitaja ja muis-
tihoitaja. 

7. Mitä sanot niille, jotka ovat aloittamassa hoito-

suunnitelmien tekemistä?

– Hoitosuunnitelma on hyvä työväline. Alussa vaa-
ditaan kärsivällisyyttä, eikä yhdellä käynnillä ehdi 
monta asiaa. Edetkää pienin askelin. Ei saa vaatia 
täydellisyyttä itseltään. Realisti pitää olla, eikä ta-
voitella kuuta taivaalta.

Mervi Lyytinen

Kuva: Jorma Lahtela
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Uutuusseminaari hoitotyön ammattilaisille
Oletko hoitotyön ammattilainen, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveyden- 
hoitaja, lähihoitaja, ja työskenteletkö vuodeosastolla, kotihoidossa,  
laitoksessa tai ikäihmisten parissa?

Syvennä tietojasi aikuisten tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksesta ja niiden  
hoitamisesta. Koulutuksen jälkeen käytössäsi on laaja työkalupakki dia-
beteksen monipuoliseen hoitoon.

Seminaari tuo esille potilaan ohjauksen tärkeyden. Se lisää tietoasi 
sokeriaineenvaihdunnasta ja metabolisesta oireyhtymästä. Ymmärrät myös 
ruokavalion, liikunnan ja jalkojenhoidon merkityksen niin ennaltaehkäisyn 
keinona kuin jo sairastuneen diabetespotilaan hoidossa. 

Elämänlaatu vaikuttaa diabetekseen ja diabetes vaikuttaa elämänlaatuun. 
Miten elämänlaatua voi tukea? 
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Varaa aika kalenteristasi. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu  
osoitteesta: www.diabetesosaaja.fi
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DIABETESHOITAJAT

Hoitajat ottavat Huhtasuon haltuun 
Nina Peränen ja Johanna Pekkilä

Huhtasuon terveysasema Jyväskylässä muuttui 

lokakuun alussa hoitajavetoiseksi. Niin alueen 

asukkaat kuin terveydenhuollon ammattilaiset-

kin odottavat kaksivuotiselta kokeilulta paljon, 

vaikka se käynnistyi olosuhteiden pakosta. 

Kokeilua pidetään mielenkiintoisena avauk-

sena, ja erityisesti pitkäaikaissairaiden hoitoon 

toivotaan parannuksia. 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (JYTE) Huhta-
suon terveysaseman lääkäreiden ja hoitajien vas-
taanottotoiminta ei ole enää viime vuosina pystynyt 
vastaamaan väestön terveyspalvelu-
tarpeisiin. Lääkäreiden virkoihin ei 
ole ollut hakijoita, ja satunnaiset 
sijaiset ovat olleet lyhytaikaisia. 
Hoitohenkilökunta on työskennellyt 
jaksamisensa äärirajoilla yrittäen 
vastata väestön kasvaviin terveyspal-
velutarpeisiin. 

Terveysaseman sulkemisesta on keskusteltu 
useita kertoja. Jyväskylän kaupungin perustur-
valautakunta esitti toukokuussa 2012 ongelman 
ratkaisukeinoksi terveysaseman toiminnan muut-
tamista hoitajavetoiseksi. Kaksi vuotta kestävä 
Huhtasuo haltuun (HUHA) -projekti käynnistettiin 
lokakuun alussa.

Projektin taustaa

Huhtasuon kaupunginosaa hallitsevat tietyt erityis-
piirteet. Terveysaseman alueella on asukkaita noin 
9 000, joista alle 14-vuotiaita on 15,6 % ja yli 
65-vuotiaita 14,5 % (vuonna 2010). Alueen asun-
tokannasta 60 % on vuokra-asuntoja, ja asukkaissa 

on paljon maahanmuuttajia. Korkea-asteen koulu-
tuksen saaneiden osuus väestöstä on kaupungin 
matalin, 18,1 %, kun keskiarvo koko kaupungissa 
on 51,5 % (vuonna 2009). Tulonsaajien keskian-
siot alueella olivat kaupungin pienimmät. Työttö-
myysaste alueella on noin 26 % (10/2009).(1)

Huhtasuon terveysasemalla oli lääkäreiden va-
kansseja 6,5, joista vain 2,7 oli täytettynä ennen 
projektin alkua. Tämän vuoksi paine hoitajavas-
taanotoille kasvoi ajoittain kohtuuttomaksi. Alueen 
asukkaiden moniongelmaisuus tuo omat lisähaas-
teensa sekä terveyspalveluihin että hoidonohja-
ukseen. Keväällä 2012 uutisoitiin mahdollisesta 

terveysaseman sulkemisesta. Tällöin 
alueen asukkaat aktivoituivat kerää-
mään tuhansia nimiä palveluita puo-
lustaviin adresseihin. 

Ennen projektin käynnistämistä 
järjestettiin Huhtasuolla asiakasraa-
ti. Asiakasraatiin valittiin kymmenen 
asukasta kertomaan toiveita ja mieli-

piteitä terveysaseman nykyisestä ja tulevasta toi-
minnasta. Asiakasraadin ääntä on tarkoitus kuun-
nella koko projektin ajan.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut muka-
na Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehit-
tämisohjelman (Kaste) rahoituksella toteutetussa 
RAMPE-hankkeessa (Rautaisia ammattilaisia pe-
rusterveydenhuoltoon), mikä mahdollisti kehittäjä-
sairaanhoitajien palkkaamisen myös tämän projek-
tin suunnittelutyöhön. RAMPE-hankkeesta saatiin 
myös asiantuntija- ja koulutustukea.

Projektin käynnistysvaiheessa kaksi avoime-
na ollutta lääkärin vakanssia muutettiin neljäksi 
uudeksi sairaanhoitajan vakanssiksi. Itsenäistä 
vastaanottoa pitää nyt kuusi sairaanhoitajaa, ja 

Huhtasuon 

terveysasemalla oli 

lääkäreiden vakansseja 

6,5, joista vain 2,7 

oli täytettynä ennen 

projektin alkua.
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päivystystiimissä on 4,5 sairaanhoitajaa. Projektin 
tavoitteet on koottu taulukkoon 1. 

Toiminnan suunnittelu lähti liikkeelle nykyti-
lanteen tarkasta analyysista. Projektisuunnitelman 
laadinnassa hyödynnettiin projektisykliä (Project 
Cycle Management, PCM), jonka poh-
jalta laadittiin muun muassa ongel-
mapuu. Tällä menetelmällä havaittiin 
terveysaseman useiden ongelmien 
johtuneen sairaanhoitajien vähäisestä 
määrästä. 

Koko työyhteisö valjastettiin kehit-
tämistyöhön jo aivan alkuvaiheessa. 
Työyhteisö saakin kehittäjiltä suuresti 
kiitoksia jaksamisestaan sekä kehittä-
mismyönteisyydestään arjen kiireen ja työpaineen 
keskellä. Käynnistämisen alkuvaihe oli terveysase-
man henkilöstölle työläs, mutta kaikki sitoutuivat 
kehittämistyöhön vahvasti.

Miten käy Huhtasuon diabeetikoiden?

Terveysasemalla hoidetaan pääasiassa tyypin 2 
diabeetikoita (sekä tabletti- että insuliinihoitoisia). 
Tarkoituksena on jatkossakin taata kaikille pitkäai-
kaissairaille mahdollisimman laadukas ja yksilöl-

linen hoito. Kaikki terveysaseman sairaanhoitajat 
ovat osallistuneet räätälöityyn kolmiosaiseen diabe-
teksen hoidon koulutukseen. Osalla hoitajista on ai-
kaisemman työkokemuksen ja koulutusten tuomaa 
laajempaa diabeteksen erityisosaamista. 

Tavoitteena on, että pitkäaikaissai-
raat tapaavat aina ensimmäisenä hoi-
tajan, joka kartoittaa asiakkaan koko-
naistilanteen sekä tarkastaa tai laatii 
hoitosuunnitelman. Kaikilla hoitajilla 
on käytettävissään organisaatiossa 
laaditut pitkäaikaissairaan hoitopol-
kuohjeistukset, joita hyödynnetään nyt 
aikaisempaa tehokkaammin. Jokainen 
pitkäaikaissairas tapaa vuosiseuran-

takäyntien yhteydessä tarvittaessa myös lääkärin. 
On mahdollista, että käynnit lääkärivastaanotoilla 
vähenevät, mikäli potilaan kokonaistilanne on hyvä.

Tähän saakka asiakas on kiertänyt terveyden-
huoltoalan eri ammattilaiselta toiselle. Jatkossa on 
mahdollisuus moniammatillisiin vastaanottoihin, 
jolloin potilas tapaa yhdellä käynnillä työryhmän.

Terveysasemalla järjestetään projektin aikana 
kerran kuukaudessa kehittämisiltapäiviä, joissa 
arvioidaan kriittisesti pitkäaikaissairaiden nykyisiä 
hoitokäytäntöjä sekä kehitetään niitä. Käytössä on 
muun muassa pitkäaikaissairauksien hoidon toteu-
tuksen arvioinnin mittari (Assesment of Chronic 
Illness Care, ACIC). 

Vahva usko onnistumiseen

Hoitajavetoisen terveysaseman kehittäjillä on vahva 
usko onnistumiseen. Kun asiakkaat ohjataan alusta 
asti oikeaan paikkaan, paineet lääkärien vastaan-
otoilla vähenevät. Hoitajavastaanottojen lisäresurs-
sit mahdollistavat potilaan kokonaisvaltaisen koh-
taamisen. Odotuksissa on myös hoitotyön aseman 
ja arvostuksen kohoaminen. Tavoitteena on, että 
asiakas ei koe joutuneensa vaan päässeensä sai-
raanhoitajan vastaanotolle. 

Tavoitteena on lisäksi, että oikea asiakas on oi-
keaan aikaan oikealla työntekijällä ja että asiakkaat 
saavat syvällistä ja perusteellista terveyden- ja sai-
raanhoitoa ja ohjausta terveydentilaansa koskevissa 
asioissa. Kun potilaat kohdentuvat oikein, henkilö-

 Hoidon tarve arvioidaan tarkasti heti ensimmäi-
sellä yhteydenottokerralla. Yksityiskohtaisella 
haastattelulla selvitetään asiakkaan palveluntarve.

 Ohjaustilanteissa panostetaan terveys- ja hoito-
suunnitelmien tekoon. Yksilölliset suunnitelmat 
antavat kokonaiskuvan potilaan elämäntilanteesta 
ja auttavat hyvän hoidon toteutumista.

 Asiakkaan omahoitovalmiuksia tuetaan ja lisätään 
sekä vastaanotoilla että matalan kynnyksen oma-
hoitopisteellä. 

 Moniammatillista yhteistyötä lisätään. Terveysase-
malla työskentelee lääkärien ja sairaanhoitajien 
lisäksi fysioterapeutteja (uutena myös akuutti-
vastaanotto), sosiaaliohjaaja, depressiohoitaja, 
päihdehoitaja sekä psykologeja. (2)

Jatkossa on 

mahdollisuus 

moniammatillisiin 

vastaanottoihin, 

jolloin potilas tapaa 

yhdellä käynnillä 

työryhmän.



kunnan työssä jaksaminen ja työmotivaatio lisään-
tyvät. Erityisesti sairaanhoitajien ohjausosaaminen 
tulee nyt parhaiten käyttöön, ja työstä tulee aikai-
sempaa suunnitellumpaa. Moniammatillinen työs-
kentely auttaa osaltaan kehittymään työssä. 

Pitkän ajan tavoitteena on, että väestön ter-
veydentila kohenee ja sairauksia lisäsairauksineen 
pystytään ennaltaehkäisemään. Perinteisten ter-
veydellisten ongelmien lisäksi pystytään toivotta-
vasti vaikuttamaan myös sosiaalisiin ongelmiin. 

Tavoitteena ovat myös organisaation kustan-
nussäästöt väestön sairastavuuden ja komplikaa-
tioiden vähenemisen myötä. Mahdollisesti asia-
kaskäynnit vähenevät, kun ne kohdentuvat alusta 
alkaen oikein.

Nina Peränen

Terveyden edistämisen koordinaattori

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Perusterveydenhuollon yksikkö

nina.peranen@ksshp.fi

Johanna Pekkilä 

Kehittäjähoitaja/sairaanhoitaja  

Jyväskylän yhteistoiminta-alue (JYTE)  

Huhtasuon terveysasema   

johanna.pekkila@jkl.fi   

1. Onnellinen ja tyytyväinen -kumpaakin, jompaakumpaa, ei 
kumpaakaan? Hyvinvointikertomus Jyväskylän kaupunki 2011. 
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/
embeds/jyvaskylawwwstructure/51192_hvk_2011a.pdf

2. Huhtasuo haltuun (HUHA) lehdistötiedote.

Diabeettisen verkkokalvo-
sairauden säännöllinen  
seulonta on tärkeää jokai-
selle diabeetikolle. Potilas 
voi vaikuttaa silmiensä kun-
toon itse, sillä hyvä glukoo-
sitasapaino vähentää reti-
nopatian ilmaantumista ja 
etenemistä.

Diabeteselämää.fi
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Immuunivasteen säätelyhäiriöt 
ja tyypin 1 diabetes 

Jarno Honkanen

Tyypin 1 diabeetikoiden T-soluvasteiden muodostuksessa ja säätelyssä näyttää olevan useamman-

laisia häiriöitä. Virusvaste on heikentynyt ja toisaalta limakalvoimmuniteettiin liitetty Th17-tyyppinen 

immuunivaste voimistunut. Näihin poikkeamiin näyttää lisäksi liittyvän häiriöitä säätelevien valko-

solujen aktivaatiossa.

toimivat interferoni-gammaa erittävät Th1-solut (4, 
5) sekä interleukiini-17:ää erittävät Th17-solut (6). 

Aiemmin eri T-auttajasolualaluokkien on aja-
teltu olevan erillisiä staattisia solupopulaatioita ja 
ilmentävän yhtä tyyppisytokiiniä kerrallaan. Uusi 
tutkimustieto on kuitenkin muuttanut tätä käsitys-
tä. Immuunivastetta ohjaavien T-auttajasolujen on 
osoitettu olevan ilmiasultaan dynaamisia. 

Tätä kykyä muuttaa sytokiinierityksen profiilia 
solutasolla kutsutaan plastisuudeksi. Hallitsema-
ton plastisuus on liitetty moniin autoimmuunisai-
rauksiin. Esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen eläin-
mallien avulla on osoitettu, että erityisesti IL-17:ää 
ja interferoni-gammaa samanaikaisesti erittävät 
T-auttajasolut ovat voimakkaasti patogeenisiä ja 
kykenevät aloittamaan voimakkaan kudostuhon 
haiman saarekkeissa (7, 8).  

Eläinmalleissa on osoitettu myös säätelevien 
valkosolujen muuntuminen interferoni-gammaa 
erittäviksi soluiksi, jotka kerääntyvät haimaan ja 
aloittavat beetasolutuhon (9). Viitteitä T-auttaja-
solujen hallitsemattomasta plastisuudesta on näh-
ty perifeerisessä veressä myös tyypin 1 diabetesta 
sairastavilla ihmisillä (10). Lisäksi tyypin 1 diabe-
tekseen on liitetty säätelevien valkosolujen toimin-
nalliset häiriöt (11).

Ongelmia säätelymekanismien   

aktivoitumisessa

Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistyksen 
palkitsemassa väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, 
että Th1- ja Th2-solujen kehittymistä ohjaavien 
transkriptiotekijöiden (T-bet ja GATA-3) ilmentymi-

NUORI TUTKIJA

Tyypin 1 diabetes (T1D) on immuunivälitteinen sai-
raus, jossa elimistön immunologinen sietokyky in-
suliinia tuottavia beetasoluja kohtaan on murtunut. 
Tämä johtaa T-soluvälitteiseen beetasolutuhoon. 
Immunologisen sietokyvyn ylläpidossa efektori-T-
solujen ja säätelevien valkosolujen dynaaminen 
tasapaino on merkittävässä roolissa. 

Immuunijärjestelmän roolia tyypin 1 diabe-
teksen syntymisessä korostavat myös eläinmallien 
avulla tehdyt havainnot: muuttamalla immuunijär-
jestelmän toimintaa esimerkiksi lääkeaineilla tai 
ravitsemuksen avulla taudin kehittyminen voidaan 
estää kokonaan tai ainakin vähentää sairastuneiden 
yksilöiden osuutta. Tämä rohkaisee tutkimaan myös 
ihmisen tyypin 1 diabetekseen liittyviä immunolo-
gisia poikkeamia. Löydettyämme tyypin 1 diabetek-
sen syntymiseen johtavat keskeiset immunologiset 
poikkeamat meille avautuu mahdollisuus suunni-
tella näitä poikkeamia korjaavia hoitomuotoja.

Sairausmekanismit paljastuvat vähitellen

Immuunijärjestelmän solujen kertyminen haiman 
saarekkeisiin insuliitin (haimasaarekkeiden tuleh-
duksen) aikana osoitettiin jo 1960-luvun puolivä-
lissä (1). Haiman saarekkeisiin sitoutuvien vasta-
aineiden, HLA-geenialueen ja tyypin 1 diabeteksen 
välisen yhteyden osoittaminen 1970-luvulla vah-
vistivat lopullisesti immuunijärjestelmän osuuden 
tyypin 1 diabeteksen synnyssä (2, 3). 

Spontaanisti autoimmuunidiabetekseen sai-
rastuvan NOD-hiirimallin avulla on osoitettu, että 
haiman saarekkeiden kudostuhon käynnistäjänä 
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nen oli tyypin 1 diabeetikoilla normaali T-soluak-
tivaation aikana. Th1-tyyppinen sytokiiniympäristö 
esti säätelevien valkosolujen kehitty-
miselle ja toiminnalle tärkeän trans-
kriptiotekijä FOXP3:n ilmentymistä 
T-soluaktivaation aikana. Tämä viittaa 
siihen, että sytotoksisen vasteen käyn-
nistyessä säätelevien valkosolujen ak-
tivaatio on heikentynyt tyypin 1 dia-
beetikoilla. Tämä saattaa edesauttaa 
immunologisen sietokyvyn murtumista 
esimerkiksi virusinfektion jälkeen. 

Tutkimuksen edetessä havaitsim-
me myös, että osa interferoni-gammaa 
erittävistä T-auttajasoluista ilmensi samanaikaises-
ti  FOXP3:a. Tämä löydös oli ensimmäinen T-so-
lujen plastisuudesta kertova mittaustulos meidän 
laboratoriossamme.  

Virusvaste heikentynyt

Perinnölliset tekijät määräävät voimakkaasti yksilön 
alttiutta sairastua tyypin 1 diabetekseen. Perinnöl-
liset tekijät selittävät kuitenkin vain osan sairastu-
misen kokonaisriskistä, ja siten ympäristötekijöillä 
on merkitystä tyypin 1 diabeteksen synnyssä. Ente-
rovirukset ja erityisesti coxsackievirukset on liitetty 
tyypin 1 diabetekseen (12, 13). 

Stimuloidessamme tyypin 1 diabetekseen 
sairastuneiden ja terveiden lasten 
perifeerisen veren mononukleaarisia 
soluja coxsackievirus B4 -kannalla ha-
vaitsimme, että tyypin 1 diabeetikoil-
la oli heikompi interferoni-gammatuo-
tanto kuin terveillä lapsilla. Tyypin 1 
diabeetikoilla näyttäisivät erityisesti 
coxsackievirukseen kohdistuvat  hää-
tömekanismit heikentyneen. Tällöin 
toistuvat ja pitkittyneet beetasolujen 
coxsackievirusinfektiot voisivat johtaa 
lisääntyneeseen beetasolukuolemaan. 
Beetasolurakenteiden vapautuminen 
kuolevista soluista voi puolestaan 
johtaa kiihtyneeseen antigeeniesittelyyn haiman 
imusolmukkeissa ja aikaansaada beetasoluja tun-
nistavien T-solujen syntymisen.

      Ensimmäinen havainto ihmisillä

Kohonnut Th17-immuniteetti on liitet-
ty tyypin 1 diabeteksen patogeneesiin 
NOD-hiirimalleissa. Osana säätelevien 
valkosolujen mekanistisia tutkimuksia 
havaitsimme, että stimuloitaessa pe-
rifeerisen veren mononunukleaarisia 
soluja polyklonaalisesti tyypin 1 dia-
beetikoilla oli terveisiin lapsiin verrat-
tuna voimakkaampi Th17-tyyppinen 
aktivaatio. 

Tyypin 1 diabeetikot ilmensivät kor-
keammalla tasolla paitsi Th17-solujen 

tyypillisesti erittämiä sytokiinejä, IL-17:ää  ja IL-
22:ta, myös Th17-solujen kehittymistä ohjaavaa 
transkriptiotekijä RORC2:ta. 

Kiintoisa havainto oli se, että tyypin 1 diabee-
tikoilla nähtiin samanaikaisesti Th17-aktivaation 
kanssa voimistunut säätelevien valkosolujen ke-
hittymistä ohjaavan transkriptiotekijä FOXP3:n 
ja interferoni-gamman ilmentyminen. Voimistu-
nut Th17-aktivaatio ja samanaikainen FOXP3- ja 
interferoni-gamma-aktivaatio olivat osoitettavissa 
myös perifeerisen veren kiertävissä T-auttajamuis-
tisoluissa. 

Solutason tarkastelu paljasti, että valtaosa 
IL-17:ää tuottavista soluista ilmensi pinnallaan 
suoliston kotiutumisreseptoria, kemokiinireseptori 

6:ta. Osa IL-17:ää tuottavista soluis-
ta ilmensi myös interferoni-gammaa. 
Tutkimusryhmämme raportti tyypin 1 
diabeetikoiden voimistuneesta Th17-
immuniteetista oli ensimmäinen maa-
ilmassa (14). Useat tutkimusryhmät 
ovat sittemmin vahvistaneet havainnon 
(15–17).

Viitteitä suoliston muuttuneesta

immunologiasta?

Yhteenvetona väitöskirjatutkimuksesta 
voidaan todeta, että T-soluvasteiden 

muodostus ja säätely näyttää olevan häiriintynyt 
tyypin 1 diabeetikoilla. Tyypin 1 diabeetikoilla on 
heikentynyt virusvaste ja toisaalta voimistunut li-
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diabeetikoilla 

näyttäisivät 

erityisesti 

coxsackievirukseen 

kohdistuvat 

häätömekanismit 

heikentyneen.

Suoliston 

immunologinen 
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saattaa olla 

muuttunut tyypin 

1 diabeetikoilla, 

mikä edesauttaa 

beetasoluihin 

kohdistuvan 

autoimmuniteetin 

syntyä.



29Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2012

makalvoimmuniteettiin liitetty Th17-tyyppinen 
immuunivaste. Näihin poikkeamiin näyttää myös 
liittyvän häiriöitä säätelevien valkosolujen aktivaa-
tiossa. 

Th17-solujen ilmentämä suoliston kotiutumis-
reseptori viittaa siihen, että nämä solut ovat pe-
räisin suoliston immuunijärjestelmästä. Suoliston 
immunologinen tasapaino saattaa olla muuttunut 
tyypin 1 diabeetikoilla, mikä edesauttaa beeta-
soluihin kohdistuvan autoimmuniteetin syntyä.

Jarno Honkanen

FT, erikoistutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rokotusten ja immuunisuojan osasto

Immuunivasteyksikkö

jarno.honkanen@thl.fi

Väitöskirja valmistui professori Outi Vaaralan   
tutkimusryhmässä.
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Sormisuolaa arjen keskelle
Liisa Hiltunen

Maanantaiaamu. Edessä rutiinityöpäivä, johon 
tapaan orientoitua vilkaisemalla ensimmäiseksi 
päivän potilaiden paperit päivystyskäynti-,  osasto-
jakso- ja muine terveydenhuollon käyntitietoineen. 
Tänään näyttää siltä, että lähes kaikkien asiat ovat 
kunnossa, ainakin kun mittana pidetään laborato-
riotuloksia. En ylläty (vaikka harmittelenkin kovas-
ti), että vastaanotolle on tulossa muuan nuori mies, 
joka on joutunut ties kuinka monennen kerran 
päivystykseen ketoasidoosissa lääketokkuraisena. 
Miksen ole onnistunut saamaan häntä ruotuun? 
Miten voisin auttaa häntä?

Innostun kuitenkin pian työpäivästäni, sillä 
papereita selatessa tulee mieleen hyviä uusia hoi-
tovaihtoehtoja tarjottavaksi konsultaatioon tuleville 
kakkostyypin diabeetikoille. Siispä hyvä päivä tu-
lossa: tänään ei tarvitse keksiä positiivista palau-

tetta ihan olemattomista! 
On ollut huikeaa seurata monilta eri aitiopai-

koilta, miten diabeteksen hoito on kehittynyt mel-
kein jättiharppauksin viime vuosikymmeninä niin 
verensokerin omaseurannan yleistyttyä kuin uusi-
en, entistä parempien hoitokeinojen ja -muotojen 
tultua käyttöön. Totta kai toisaalta harmittaa se, 
että tämä kehitys ei ainakaan vielä näy samalla 
tavoin tyypin 1 kuin tyypin 2 diabeetikoiden hoito-
tasapainojen parantumisena. Harmittaa osin myös 
siksi, että diabeteksen hyvä hoito kattaa mielestä-
ni paljon muutakin kuin mitä voi päätellä HbA1c-
arvosta. 

Kunnat vetoavat useimmiten pitkäaikaissoke-
rin kohenemattomuuteen päättäessään diabee-
tikoiden hoitoon ja omaseurantaan tarkoitetuista 
maksuttomista hoitovälineistä. Pahoin pelkään, 
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British Medical Journalissa jul-
kaistun meta-analyysin johtopäätös verensokerin 
seurannan hyödyttömyydestä muilla kuin insulii-
nihoitoisilla diabeetikoilla menee päättäjiin kuin 
häkä. Epäilen (jos heittäydyn oikein kyyniseksi), 
että liian matalien verensokereiden ehkäisemistä 
ja niiden vakavia seuraamuksia ja kustannuksia
käsittelevät tutkimushavainnot jäävät herkemmin 
unholaan. Saati että ne havahduttaisivat lisäämään 
varoja diabeteksen varhaiseen hoitoon ja ehkäisyyn, 
vaikka ne tulevat paljon halvemmaksi kuin diabe-
teksen lisäsairauksien ja liian matalien verensoke-
reiden hoito ja seuraamukset. Tässäpä olisi yllin 
kyllin haastetta jollekin pellepelottomalle tutkijalle 
suunnitella ja toteuttaa sekä tieteellisen kritiikin 
että eettiset näkökohdat täyttävä tutkimus diabe-
teksen hyvän hoidon kriteereistä ja kustannuksista. 
Tekijälle voi luvata, ettei työ olisi kovin mediaseksi-
kästä, rahoittajaa sille tuskin löytyisi eikä se taatus-
ti tuottaisi tekijälleen vuoden tutkijapalkintoja tai 
muuta kunniaa. Kiinnostaisiko silti jotakuta?

                      ��

On hienoa, että viime vuosikymmenten aikana sekä 
tyypin 2 että pääosin myös tyypin 1 diabeetikoiden 
lisäsairauksien riski on pienentynyt ja ennuste on 
diabetestasapainosta riippumatta parantunut. Tätä 
ei voine laskea vain kehittyneiden hoitokeinojen ja 
parempien lääkkeiden, vaan myös nykyaikaisen ve-
rensokerin omaseurannan ansioksi.

Diabeetikko tekee päivittäin joko omaseuran-
nan avulla tai valitettavan usein kokonaan ilman 
sitä useita hoitoaan koskevia ratkaisuja. Ei ole vai-
kea ymmärtää potilaiden ajoittaista hoitoväsymystä 
ja hoidon laiminlyöntiä, vaikka hyvälle hoidolle ei 
olisikaan ulkoisia esteitä, kuten mittaliuskarajoi-
tuksia. Silti yhä uudelleen huomaan miettiväni, 

miten muistaisin huomioida tämän omien rutiini-
työpäivieni keskellä ihmetellessäni omaseurantatu-
losten puuttumista.

Muuan “helppohoitoinen” tyypin 1 diabetesta
sairastava potilaani, jonka HbAa1c pysyy ideaalita-
solla (6,2–7,0 %), havahdutti minut äskettäin dia-
beetikon arkitodellisuuteen. Kysyin häneltä, miksei
hän mittaa verensokeriaan töissä ollessaan ja miksi
hän jättää ateriainsuliinin pistämättä tai pistää sen
reilusti myöhässä.  Vastaus hätkähdytti minua, ja
pohdin sitä pitkään vielä illalla saunan lauteilla.

Nuori nainen näet liikuttui kysymyksestä kyy-
neliin. Hän kertoi kokevansa, että diabeetikkona
hänen on aina osoitettava olevansa vähintään yhtä
hyvä työntekijä, tai mieluummin muita tehokkaam-
pi ja parempi, jotta tulisi työyhteisössään hyväksy-
tyksi ja arvostetuksi tasavertaisena.

Usein käy niin, että diabeetikon jokapäiväinen 
psykososiaalinen pärjääminen tuppaa jäämään
huomiotta kiireisissä vastaanottotilanteissa. Yleen-
sä täytämme tapaamisen laboratorio- ynnä muiden
mittaustuloksien arvioinnilla ja erilaisilla tarkastuk-
silla.

Omien työtapojen ajoittainen arviointi ja muut-
taminen muun kouluttautumisen ohella on juuri
sellaista työn sormisuolaa, jota ainakin minä tarvit-
sen toistuvasti työpäivien rutiinien keskellä – ja joka
johtaa toivottavasti potilaan ja lääkärin parempaan
kommunikaatioon.

Liisa Hiltunen
Diabetesvastuulääkäri
Oulun terveyskeskus, 

diabetesvastaanotto
liisa.hiltunen@oulu.fi
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VÄITÖKSIÄ  

●  Terveystieteiden maisteri Kristiina Juvosen ravitsemus-
tieteen väitöstutkimus osoitti, että ravintokuiduilla ja ruo-
an rakenteella voidaan vaikuttaa ruokahaluun ja siihen 
liittyviin aterianjälkeisiin elimistön vasteisiin. Väitöskirja 
Appetite control – the role of food composition and struc-
ture tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden 
tiedekunnassa lokakuussa. Tutkittavat olivat nuoria, ter-
veitä ja normaalipainoisia.

”Tutkimuksessa havaittiin, että ravintokuitujen omi-
naisuudet, etenkin kuitujen aikaansaama viskositeetti 
eli geelimäinen rakenne, muokkasivat aterianjälkeisiä 
elimistön vasteita. Niihin vaikutti myös se, miten kiinte-
ässä muodossa ruoka nautittiin. Vaikutukset heijastuivat 
osaltaan myös ruokahaluun. 

Vaikutukset ruokahaluun riippuivat kuitenkin myös 
tutkitusta tuotteesta. Kuidun mukana olo tuotteessa tai 
tuotteen kiinteämpi olomuoto lisäsivät useimmiten kyl-
läisyyden tunnetta.”

● Lääketieteen lisensiaatti Anniina Ukkolan väitöskirja 
The burden of coeliac disease The perspectives of pa-
tients, health care system and society (Keliakian kuormit-
tavuus potilaiden, terveydenhuollon ja yhteiskunnan kan-
nalta) tarkastettiin Tampereen yliopistossa syyskuussa.

”Tutkimus osoitti, että potilaiden elämänlaatu oli 
alentunut ennen diagnoosia keliakiaa sairastamattomaan 
verrokkiryhmään verrattuna, mutta korjautui samalle ta-
solle vuoden ruokavaliohoidolla. 

Potilaat kokivat terveydentilansa parantuneen. Ruoka-
valiohoidon aiheuttamat terveyshyödyt olivat samanlaisia 
alkuperäisestä oirekuvasta riippumatta. Täysin oireetto-
mien potilaiden huoli terveydentilasta lisääntyi hoidon 
aikana, vaikka heidän elämänlaatunsa pysyi muuttumat-
tomana ja samalla tasolla verrokkien kanssa. 

Keliakiapotilaista 39 % oli diagnosoitaessa ylipainoi-
sia, mutta heidän painoindeksinsä oli sekä diagnoosin 
aikaan että vuoden kuluttua alhaisempi kuin väestöotok-
sella. Hoidon aikana paino normaalistui kaikissa tutki-
musryhmissä ja oireettomilla potilailla. 

Terveyspalvelujen ja käsikauppalääkkeiden käyttö oli 
lisääntynyt diagnoosia edeltävän vuoden aikana ja vähe-
ni ruokavaliohoidolla. Väestöotokseen verrattuna potilailla 
oli enemmän lääkärikäyntejä ennen diagnoosia mutta ei 
sen jälkeen. Sairauspoissaoloissa ei havaittu muutosta.

Tulokset osoittivat, että keliakia kuormittaa samalla 
tavoin sekä oireiden perusteella että seulonnalla todettu-
ja potilaita ja että molempien ryhmien terveydentilaa ja 
elämänlaatua voidaan parantaa gluteenittomalla ruokava-
liohoidolla. Täysin oireettomat potilaat eivät kuitenkaan 
hyödy hoidosta samalla tavalla. 

Myös terveydenhuollon kuormitus väheni ruokavalio-
hoidon aloittamisen jälkeen.” 

● Lääketieteen lisensiaatti Raija Sipilän väitöskirja Peer 
facilitation and multifaceted intervention in guideline 
implementation: enhancing care of cardiovascular disea-
ses in primary care (Fasilitointi -työkalu hoitosuositusten 
käyttöönottoon ja perusterveydenhuollon toimintatapojen 
kehittämiseen) tarkastettiin Helsingin yliopistossa ke-
säkuussa. Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmäprosessien 
suunnittelua ja toteuttamista.

”Helsingin terveyskeskuksessa toteutettiin vuosina 
2002–2003 kansallisiin hoitosuosituksiin perustuva sydän- 
ja verisuonisairauksien ehkäisyohjelma. Tässä tutkimukses-
sa arvioitiin ohjelman käyttökelpoisuutta ja vaikutuksia hoi-
tokäytäntöihin. Toisena tavoitteena oli arvioida ehkäisevään 
työhön tarvittavaa työaikaa. Kolmantena tavoitteena oli ar-
vioida henkilökohtaisen elintapaintervention pitkäaikaisvai-
kutuksia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. 

Pääosalla terveysasemista muutokset onnistuivat. 
Ammattilaisten työnjako eri potilasryhmien hoidossa 
muuttui, ja paikalliset hoitosuositukset otettiin käyttöön. 
Kaikille 31 asemalle perustettiin potilaiden omahoitoa 
tukevat omaseurantapisteet. 

Verenpainemittaukset vähenivät hoitajien vastaan-
otoilla ja kohdistuivat huonossa hoitotasapainossa oleviin 
potilaisiin. Hoitajien verenpainemittauksiin ja elintapa-
neuvontaan käyttämä aika väheni 11,9 %:sta 6,3 %:iin 
kokonaistyöajasta. Sen sijaan verenpainelääkkeiden mää-
räämiskäytännöissä ei havaittu eroja tutkimus- ja vertai-
luryhmän välillä. 

Ohjelman pääasialliset hyödyt näkyivät yhteisinä hoito-
käytäntöinä ja selkeytyneinä ammatillisina rooleina. Muu-
toksen suurin hidaste oli aikapula. Tulosten perusteella 
sisäinen fasilitointi on toimiva tapa kehittää peruster-
veydenhuollon toimintaa. Moniammatillinen tiimityö on 
onnistumisen edellytys.”

● Elintarviketieteiden maisteri Aila Aholan väitöskirja 
Psychological determinants and self care in patients with 
type 1 diabetes tarkastettiin Helsingin yliopistossa huhti-
kuussa. Väitöskirja on osa FinnDiane-tutkimusta (Finnish 
Diabetic Nephropathy Study). 

”Suurin osa tutkittavista noudatti proteiinin, alkoholin 
ja sakkaroosin saantisuosituksia. Merkittävä osa tutkitta-
vista sai ravinnosta suosituksia vähemmän hiilihydraatteja 
ja kuituja. Sen sijaan ruokasuolan ja tyydyttyneiden ras-
vahappojen saanti ylitti usein suositukset. Mikroravinto-
aineista D-vitamiinin, folaatin ja raudan saanti jäi usein 
suosituksia alhaisemmiksi.

Itse raportoitu hoitomyöntyvyys oli positiivisesti yhtey-
dessä hiilihydraattien, kokonaisrasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen sekä alkoholin saantisuositusten noudatta-
miseen. Tästä huolimatta useiden ravintoaineiden saanti 
jäi myös näillä tutkittavilla havainnoinnin perusteella vain 
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kohtuulliseksi. Esimerkiksi 55 % ja 35 % saavutti hiilihyd-
raattien ja tyydyttyneiden rasvahappojen saantisuositukset. 

Naisilla korkeammat koherenssin tunne -pisteet olivat 
yhteydessä ravitsemussuositusten noudattamiseen. Mie-
hillä koherenssin tunne -pisteet olivat positiivisesti yh-
teydessä korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen. Heikko 
koherenssin tunne oli naisilla yhteydessä korkeampaan 
HbA1c -tasoon. Miehillä heikko koherenssin tunne oli yh-
teydessä diabeettiseen munuaistautiin. 

Heikko koherenssin tunne oli yhteydessä HbA1c:hen ja 
liian matalaan verensokeriin (hypoglykemiaan) liitettyihin 
epäsuotuisempiin mielikuviin. Lisäksi miehillä heikko ko-
herenssin tunne oli yhteydessä lisäsairauksiin. 

Naisilla masennus oli yhteydessä metabolisen oireyh-
tymän esiintymiseen. Masennus oli naisilla yhteydessä 
metabolisen oireyhtymän kriteerit ylittävään vyötärön-
ympärysmittaan ja triglyseridipitoisuuteen. Naisilla ma-
sennuslääkkeiden osto ensimmäisen tutkimuskäynnin 
aikoihin lisäsi kuolleisuutta kymmenen vuoden seuran-
nan aikana. Masennuslääkkeiden ostajilla krooniset dia-
betekseen liittyvät lisäsairaudet olivat yleisin kuolinsyy, 
kun taas niillä, jotka eivät ostaneet masennuslääkkeitä, 
yleisin kuolinsyy olivat sydän- ja verisuonisairaudet.”

● Terveystieteen maisteri Minna Similän väitöskirja 
Glycemic Index in an Epidemiologic Study of Type 2 Dia-
betes tarkastettiin Helsingin yliopistossa huhtikuussa.

”Glykeeminen indeksi (glykemiaindeksi GI) kuvaa ruo-
an aiheuttamaa aterianjälkeistä verensokerin (glukoosipi-
toisuuden) nousua. Ruoan GI on aterianjälkeisen veren-
sokerin nousun suuruus prosenttiosuutena vertailuruoan 
(glukoosiliuos tai valkoinen vehnäleipä) aiheuttamasta 
verensokerin noususta, kun molemmista saatava hiilihyd-
raattimäärä on sama. Glykeeminen kuorma (GL) lasketaan 
kertomalla hiilihydraattien määrä GI:llä. 

Tässä tutkimuksessa ruoan GI-mittaustuloksen henki-
löidensisäinen ja -välinen vaihtelu oli suuri. Toisin sanoen 
ihmisten välillä oli huomattavia eroja siinä, minkä verran 
sama hiilihydraatti suurensi aterian jälkeen veren sokeri-
pitoisuutta. Valkoisen vehnäleivän GI vaihteli tutkittavien 
välillä 42:sta 103:een. Lisäksi eri päivinä sama hiilihyd-
raatti voi aiheuttaa erilaisen verensokerin nousun. 

GI ei selittänyt sairastumista tyypin 2 diabetekseen: 
ruokavalion keskimääräinen GI ja GL eivät olleet yhtey-
dessä diabetesriskiin. Sama ruokavalion keskimääräinen 
GI ja GL voivat muodostua hyvin erilaisten ruokien yh-
distelmistä ja siten heijastaa ruokavalion muitakin omi-
naisuuksia kuin hiilihydraattien laatua. Tämä heikentää 
epidemiologisen tutkimuksen mahdollisuuksia havaita 
ruokavalion glykeemisten vaikutusten ja tautiriskin väli-
siä yhteyksiä. Myöskään suuremman GI:n hiilihydraattien 
korvautuminen pienemmän GI:n hiilihydraateilla ei ollut 
johdonmukaisessa yhteydessä diabetesriskiin. 

Ruokavalion suurempi hiilihydraattipitoisuus oli yhte-
ydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Diabe-
tesriski oli pienempi, kun hiilihydraatit korvasivat rasvaa 
tai proteiinia, erityisesti kovaa rasvaa (tyydyttynyttä ja 
transrasvaa) tai eläinperäistä proteiinia. Tulos ei riippu-
nut johdonmukaisesti siitä, mikä oli rasvaa tai proteiinia 
korvaavien hiilihydraattien GI. 

Tämän tutkimuksen mukaan GI ei ole ratkaisu tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyyn. Hiilihydraattipitoisten ruokien muil-
la ominaisuuksilla sekä rasvan ja proteiinin määrällä ja laa-
dulla on omat vaikutuksensa. Edelleen selvin keino tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyyn on normaalipainon ylläpitäminen.”

● Lääketieteen lisensiaatti, eri-
koislääkäri Kari Syväsen väitöskirja 
Ankle-brachial index, high-sensiti-
vity C-reactive protein and endot-
helial function in a cardiovascular 
risk population (Nilkka-olkavarsi-
paine, herkkä C-reaktiivinen prote-
iini ja endoteelin toiminta valtimo-
taudin riskiväestössä) tarkastettiin 
Turun yliopistossa elokuussa.  

”Väitöstutkimuksessa havaittiin, että tupakointi on kes-
keinen alaraajavaltimotaudin riskitekijä. Lisäksi tutkimuk-
sessa havaittiin, että verenpainetautia sairastavilla, joilla ei 
ollut muita liitännäissairauksia, oireeton alaraajavaltimo-
tauti oli yleisempää kuin niillä, joiden verenpaine oli nor-
maali. Verenpainetautia sairastavien alaraajavaltimotaudin 
riski oli yli kolminkertainen muihin potilaisiin verrattuna.

Verenpainepotilaiden alaraajavaltimotautia kannattaa 
seuloa perusterveydenhuollossa suhteellisen yksinkertai-
sella nilkka-olkavarsipaineen mittauksella.

Herkkä C-reaktiivinen proteiini (CRP) ei ollut liitoksis-
sa nilkka-olkavarsipaineeseen, joten sen merkitys valtimo-
taudin laajuuden arvioinnissa näyttäisi olevan vähäinen. 
Sen sijaan keskivartalolihavuuden ja CRP:n välillä oli to-
dennäkoisesti rasvakudoksen tulehdusprosessin välittämä 
yhteys.

Verisuonten sisäpinnan solukon, endoteelin, toimin-
tahäiriöiden on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu 
olevan varhaisin merkki valtimotaudin kehittymisestä. 
Väitöskirjatutkimuksessa endoteelin toimintaa tutkittiin 
mittaamalla typpioksidin välittämää verenkierron aktivoi-
tumista sormenpäiden pienissä verisuonissa. 

Uusi menetelmä osoittautui toimivaksi, ja se sopii 
myös avoterveydenhuoltoon. Joka neljännellä niistä, 
joiden nilkka-olkavarsipaine oli normaaliksi tulkittava 
mutta lähellä poikkeavaa arvoa, havaittiin endoteelin 
toiminnan häiriö. Näiden ihmisten riskitekijöiden teho-
kas hoito valtimotautitapahtumien ennaltaehkäisemi-
seksi saattaa olla erityisen hyödyllistä. Olettamuksen 
tueksi tarvitaan kuitenkin laajempia väestötutkimuksia.” 
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

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

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
paassa on 50 sivua. Sen hinta on 8,50 euroa lähetys-
kuluineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantunti-
joita. Uusi, tarkistettu painos 2011.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabetestutkimussäätiön vuoden 2013 apurahat
Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apu-
rahoja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö 
tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen 
perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin 
lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä 
tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutkimus- 
hankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2013 apurahoina jaettava summa on            
400 000 euroa. Haettavana on yksi kaksivuotinen 
apuraha (50 000 euroa/v) merkittävään tutkimus-
hankkeeseen, useita yksivuotisia apurahoja (25 000 
euroa) ja useita noin 5 000–10 000 euron tutkimus-
apurahoja.

Apurahojen myöntämisessä noudatetaan Dia-
betestutkimussäätiön hyvää hallintotapaa. Pienem-
mät apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti nuorten 
tutkijoiden henkilökohtaisiksi apurahoiksi (= työs-
kentelyapuraha). Diabetestutkimussäätiö suosittelee 

apurahaa haettavaksi vähintään neljän kuukauden 
työskentelyä varten, jolloin apurahan saajan eläkeva-
kuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjien eläke-
lain mukaisesti. Apurahan saajalta edellytetään selvi-
tystä apurahan käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista 
kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella  
Diabetestutkimussäätiön kotisivun kautta  
(www.diabetestutkimus.fi/apurahat/). Hakuaika  
on 1.1.– 31.1.2013. Hakemuksesta tulee ilmetä, 
mitä apurahatyyppiä haetaan sekä apurahan budjetti 
ja hankkeen kokonaiskustannusarvio. Budjetissa 
tulee ilmoittaa, miten apuraha jakautuu työskentely-
apurahaksi sekä laite- ja muihin kuluihin. Lisäksi 
hakemuksesta tulee ilmetä, kuinka monelle kuu-
kaudelle työskentelyapurahaa haetaan. Jos kyseessä 
on väitöskirjatyö, tulee hakemuksessa ilmetä, missä 
vaiheessa väitöskirjatyö on.

Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön tieteellinen sihteeri 
Leena Moilanen, p. 017 17 3311/haku
gsm 040 595 0646
sp. leena.moilanen@kuh.fi.
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Diabeetikko 
vuodeosaston 
potilaana -koulutus

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä 

aiotaan hoitaa alueen diabeetikot entistä laa-

dukkaammin ja omin voimin. Siksi Pöytyällä on 

sijoitettu viime aikoina henkilökunnan diabetes-

koulutukseen. 

     Erityisesti Pöytyän tarpeisiin räätälöidystä 

koulutuksesta ovat vastanneet Diabetesliiton 

ammatillisen koulutuksen asiantuntijat.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Aura ja Pöytyä, 
ja se tuottaa perusterveydenhuollon palvelut noin 
12 500 asukkaalle. Alueella toimii neljä terveys-
asemaa vastaanotto- ja neuvolapalveluineen: Aura, 
Kyrö, Riihikoski ja Yläne. Auran terveysasemalle on 
sijoitettu kotisairaanhoitopalvelut, ja Riihikoskella 
toimivat laboratorio, röntgen, fysioterapia, vuode-
osasto ja erityispalveluyksikkö. Riihikoskelta hoi-
detaan yleishallinto ja taloustoimet. 

Riihikosken terveysaseman vuodeosasto on 
neljäkymmentäpaikkainen, hoitopäiviä on 14 500 
vuodessa ja hoitojaksoja 500–600. Yli kolme kuu-
kautta kestävässä hoidossa on kerrallaan 5–10 po-
tilasta. Hoidossa olevat ovat pääosin iäkkäitä, ja 
hoidon syynä on usein yleistilan lasku, infektion 
hoito ja erikoissairaanhoidosta siirtyminen esimer-
kiksi leikkauksen tai verisuonitapahtuman jatkohoi-
toon. Heillä on sangen usein diabetes. 

Diabeetikoista suurimmalla osalla on tyypin 2 
diabetes, ja myös tyypin 1 diabeetikoita hoidetaan. 
Osastolle tulee diabeetikoita myös sokeritasapai-
non parantamista varten sekä tyypin 2 diabeetikoi-
ta insuliinihoidon aloitukseen. Diabetespotilaiden 
määrä lisääntyy.

Tiedot ja taidot ajan tasalle

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tilasi Dia-
betesliitolta koulutuksen, joka suunniteltiin yhdes-
sä vuodeosaston koko henkilöstölle. Lähtökohtana 
oli saattaa koko henkilökunnan tieto- ja taitotaso 
diabeteksen hoidossa samalle tasolle. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin niihin asioihin, jotka on otet-
tava huomioon diabeetikon hoitotoimenpiteiden ja 
erilaisten tilanteiden aikana vuodeosastolla.

Tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuvat 
päivittävät perustietonsa tyypin 1 ja tyypin 2 diabe-
teksesta ja saavat valmiuksia toteuttaa ja kehittää 
hyvää diabeteksen hoitoa vuodeosastolla. Erityi-
sesti haluttiin panostaa verensokerin seurantaan ja 

Koulutuksesta sanottua
Näin osallistujat kommentoivat Diabetesliiton 

Diabeetikko vuodeosaston potilaana -koulutusta:

“Tärkeimpiä oppimiskokemuksia: on tärkeää pyrkiä 
hyviin verensokereihin muun sairauden yhteydessä, 
tyypin 1 ja 2 diabeteksen ominaispiirteet ja erot, 
hiilihydraattiarviointi ja pikainsuliinin merkitys, 
verensokeritulosten tulkinta, insuliiniannosten 
määräytyminen, jalkojenhoidon perusteet ja sen 
suuri tärkeys, insuliinin pistäminen oikeaoppisesti, 
diabeetikon omahoidon osuus ja sen tukeminen.” 

”Ymmärrän nyt, että hoitaja voi aktiivisella asen-
teellaan vaikuttaa paljon diabeetikon hoitoon ja 
vointiin.”

”Syntyi hyvää keskustelua.”

”Diabetes ei enää tunnu sellaiselta isolta kaootti-
selta kokonaisuudelta, jota en hallitse.”

Voimavarat vahvistuivat, yhteistyö syveni  
Kristiina Salonen ja Eija-Liisa Vikström
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tulosten tulkintaan ja jatkotoimiin, jalkojenhoitoon 
sekä tyypin 1 diabeetikoiden hoidossa hiilihydraat-
tien arviointiin. Koulutusjakson toivottiin toimivan 
myös keskustelufoorumina, jonka aikana osaston 
henkilökunta voi suunnitella hyviä diabeteksen hoi-
don käytänteitä. 

Koulutukseen osallistui 23 sairaanhoitajaa ja 
perus- tai lähihoitajaa sekä lisäksi kaksi diabe-
teshoitajaa, jotka työskentelevät terveysasemien 
vastaanotoilla. Heidän osallistumisensa katsottiin 
tärkeäksi yhteistyön syventämiseksi ja osastopoti-
laan jatkohoidon turvaamiseksi.

Itsearviointi käynnisti koulutuksen  

Ennen koulutuksen alkua osallistujien osaaminen 
arvioitiin sähköisen Diabetesosaamiskartan avulla 
(www.diabetes.fi/itsearviointi). Itsearvioinnin tar-
koituksena oli orientoida osallistujia tulevaan kou-
lutukseen sekä auttaa heitä tunnistamaan omia 
osaamistarpeitaan ja ottamaan ne huomioon kou-
lutuksen sisällön suunnittelussa. 

Tarkoitus on, että osallistujat tekevät muutaman 
kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä it-
searvioinnin uudelleen ja saavat näin tietoa osaami-
sestaan – sen lisääntymisestä ja vajeista. Jokainen 
laatii samassa yhteydessä itselleen osaamissuunni-
telman, jota hyödynnetään kehityskeskusteluissa ja 
henkilöstön koulutuksen suunnittelussa.

Koulutus toteutettiin neljän kuukauden aikana 
Riihikoskella, ja se koostui viidestä kolmen tunnin 
iltapäiväkoulutuksesta (kuva 1 sivulla 38). Viiden 
kerran kokonaisuus järjestettiin samanlaisena 
kaksi kertaa, mikä mahdollisti kaikkien hoitajien 
pääsyn koulutukseen. Lisäksi osallistujat tekivät 
välitehtävän.

Kouluttajina olivat Diabetesliiton lääkäri, ravit-
semusterapeutti, diabeteshoitaja ja jalkojenhoitaja. 
Osallistujat saivat kaiken informaation kirjallisena ja 
lisäksi aiheeseen liittyviä Diabetesliiton julkaisuja.

Koulutusmuotoina olivat luennot, joiden aikana 
oli mahdollista keskustella, ryhmätyöskentely sekä 
tapausselostusten pohtiminen ja keskustelu niiden 
pohjalta. Osallistujat toivat potilaiden verensokerin 
seurantatietoja mukanaan, ja niiden perusteella et-
sittiin erilaisia ratkaisuja.

Koulutettavat tyytyväisiä

Kouluttajat keräsivät suullista palautetta osallistu-
jilta kultakin koulutuskerralta, ja koulutuksen lo-
pussa osallistujat täyttivät palautelomakkeen.

Palautteen perusteella koulutuksella onnis-
tuttiin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. 
Koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen oltiin tyy-
tyväisiä. 

Osallistujat löysivät keinoja diabetesta sai-
rastavien hoidon kehittämiseen vuodeosastolla, 
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ja yhteistyö vastaanotoilla työskentelevien dia-
beteshoitajien kesken vahvistui selvästi. Oli myös 
mahdollista yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä ja 
näkemyksiä. 

Päivittämiään tietoja ja taitoja osallistujat ky-
kenivät soveltamaan jo koulutuksen aikana omaan 
työhönsä. Koulutuksen rakenne mahdollisti asiaan 
palaamisen seuraavalla tapaamiskerralla. Osallistu-
jat olivat tyytyväisiä siihen, että saivat tilaisuuden 
keskustella rauhassa toistensa kanssa diabeteksen 
hoidon järjestämisestä. Tähän on usein vaikea löy-
tää aikaa osaston kiireessä.

Moniammatillisen työryhmän kaikki jäsenet 
eivät osallistuneet koulutukseen (esimerkiksi lää-
käri), mikä koettiin puutteeksi. Se esti hyvien hoi-
tokäytäntöjen suunnittelua ja sopimista. Esimiehen 

(apulaisosastonhoitajan) osallistumista koulutuk-
seen pidettiin hyvänä. Erityistä kiitosta osallistujat 
antoivat siitä, että koulutus järjestettiin työpaikalla. 

Kouluttajat näkivät selvästi, kuinka osallistu-   
jien innostus, oman työn arvostus ja sen merkityk-
sen ymmärtäminen kasvoivat koulutuksen edetes-
sä.

Kristiina Salonen   

diabeteshoitaja  

Suomen Diabetesliitto ry

tiina.salonen@diabetes.fi  

Eija-Liisa Vikström 

Johtava hoitaja

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

eija-liisa.vikstrom@tk.poytya.fi

ARVIOINTI: osallistujien itsearviointi ja kouluttajien arviointi

Välitehtävä: jaetaan 3. jaksolla 
ja puretaan 5. jaksolla

1. JAKSO

Kouluttajana 
lääkäri

Diabetes  
sairautena

- tyypin 1 diabetes
- tyypin 2 diabetes

Diabeteksen 
hoito muiden 
sairauksien 
yhteydessä

2. JAKSO

Kouluttajina 
ravitsemusterapeutti 
ja diabeteshoitaja

Diabetes ja ruoka: 
Diabeetikon  
ruokavaliosuositus 
ja ruokavalion  
perusteet tyypin 1 
ja 2 diabeetikolla

Diabeteksen  
lääkehoito ja  
verensokerin  
seuranta; ohjaus 
hoitajan näkökul-
masta

3. JAKSO

Kouluttajana 
diabeteshoitaja

Diabeteksen 
hoito erilaisissa 
tilanteissa, esim. 
ravinnotta olo, 
toimenpiteet 

Verensokerin  
mittaus ja  
tulosten tulkinta

4. JAKSO

Kouluttajana 
jalkojenhoitaja

Diabeetikon 
jalkaongelmat:     
- syntymekanis-
mit (taustaa),  
tutkiminen, 
ihon- ja kynsien-
hoito, pienten 
vammojen hoito, 
haavanhoidon 
periaatteet,  
paineen poisto ja 
turvotuksen esto 
osastotyössä

5. JAKSO

Kouluttajina  
ravitsemusterapeutti 
ja diabeteshoitaja

Osallistujat laati-
vat tapausselos-
tuksen pohjalta 
hoito- ja  
hoidonohjaus-
suunnitelman 
vuodeosasto-
potilaalle

Diabetes ja ruoka: 
insuliinihoidon ja 
ruuan yhteensovit-
taminen, hiilihyd-
raattiarviointia
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KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille

www.diabetes.fi/koulutus

Syksyn 2012 koulutuksia muun muassa: 
  Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv): 19.–23.11.
  Raskausdiabetes 26.–27.11.
  Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä 28.11. 
  Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä 29.11. 
  Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 29.–30.11.

Peruskoulutus 2013

  Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 11.–15.2.  | 22.–26.4. | 2.–6.9. | 7.–11.10. | 18.–22.11.
  Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus 9.–11.4.
  Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 16.–17.4.
  Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 16.–17.9.
  Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoitotarvikeyritysten työntekijöille 23.–24.9.
  Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 21.–23.10.
  Raskausdiabetes 4.–5.11.
  Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP 25.–27.9. ja 5.–6.11.

Syventävä koulutus 2013

  Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä 18.9.
  Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 21.–23.10.
  Insuliinipumppuhoidon koulutus 24.–25.10.
  Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 6.–8.11.
  Lastenalan seminaari 7.–8.11.

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut koulutukset: 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

•  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen
•  koulutussihteeri Annette Mathlin
•  p. 03 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi 

Tilaa Diabetesliiton uutiskirje, jonka teemana 
on ammatillinen koulutus ja kuntoutus,

niin saat ajankohtaista tietoa säännöllisesti!

Tarkennus 

Ajankohtaista-palstalla lehdessä 4/2012 annettiin tietoja lääkärille tyypin 1 diabeetikon haitta-asteen arvioinnista 
verotuksen invalidivähennystä varten. Tekstistä puuttui seuraava esimerkki siitä, miten lääkärintodistus tulee 
kirjoittaa: ”Verotuksen invalidivähennystä ajatellen pysyvä haitta-aste komplisoitumattoman tyypin 1 diabeteksen 
vuoksi on 40 (neljäkymmentä) prosenttia 1.11.2011 alkaen.” Edellä mainittu päiväys tarkoittaa esimerkkipotilaan 
sairastumispäivää. Tämän todistuksen kirjoittaa diabetesta hoitava lääkäri.
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