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Lukijalle

Olet diabeetikkona tottunut hoitamaan itseäsi oletpa sitten vasta sairastunut tai jo 
konkari diabeteksen suhteen. Olet saanut ohjausta omahoidon toteuttamiseen ter-
veydenhuollon ammattilaisilta, mutta myös erilaisia hoitovinkkejä toisilta diabeeti-
koilta sekä mahdollisesti myös perheenjäseniltäsi ja ystäviltäsi.

Ohjauksen saaminen terveydenhuollosta on tärkeää ja aivan olennainen osa dia-
beteksen omahoidon toteuttamista. Hoidonohjauksessa keskitytään usein pääasiassa 
sairauden perusteisiin ja tapoihin toteuttaa juuri sinulle itsellesi sopivinta omahoitoa, 
mutta myös monenlaisiin tutkimuksiin ja seurantamittauksiin. Diabeetikkona olet 
ehkä kohdannut erilaisia arjen tilanteita, joissa olet joutunut miettimään omahoidon 
toteuttamista ja sitä miten eri tilanteista selviydyt. Olet joutunut etsimään keinoja 
soveltaa saamaasi ohjausta. 

Tähän julkaisuun on kerätty erilaisia arjen erityistilanteita. Osa tilanteista on lähes 
jokapäiväisiä, osa hiukan harvinaisempia. Yhteistä niille kaikille on se, että suuri osa 
diabeetikoista kohtaa kyseisiä tilanteita jossakin elämänsä vaiheessa. Tilanteet on 
esitetty esimerkkien muodossa. Esimerkkien jälkeen on kysymyksiä, joiden avulla voit 
miettiä omaa suhtautumistasi ja toimintaasi vastaavassa tilanteessa. Lopuksi listataan 
muutamia ajatuksia tilanteiden hallintaan. Nämä ajatukset ovat diabeetikoita hoita-
vien terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa ja myös diabeetikoiden omia 
ratkaisuja tilanteisiin. 

Työryhmä: Heikkinen Tuula, Kallioniemi Vuokko, Kekäläinen Päivi, Koski Pekka,   
Koski Sari (siht.), Laine Merja, Lax Ulla-Riitta, Nuutinen Helena, Pietarinen Maija,  
Puranen Riitta, Rissanen Marja-Anneli (pj.), Salonen Kristiina, Tulokas Sirkku
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1  Sairastuminen diabetekseen

Marika oli laihtunut 7 kiloa hyvin nopeasti ja häntä väsytti usein päivisin. 
Yöllä hän nukkui huonosti, sillä hänen piti käydä usein öisinkin WC:ssa. 
Häntä janotti koko ajan, vesipulloa oli pidettävä aina mukana. 

MIETI:

Muistatko sairastumispäiväsi? Mitä siitä on erityisesti jäänyt mieleen?
Miltä sinusta silloin tuntui?
Oireilitko pitkään etukäteen? Miten?
Kuinka pian vointisi helpottui?
Mitä sanoisit nyt ihmiselle, joka on juuri saanut kuulla sairastumisestaan  
diabetekseen?
Mitä tiesit diabeteksesta entuudestaan?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Ihmiset kokevat sairastumisen eri tavoin ja siksi siihen liittyvistä tunteista on 
hyvä keskustella terveydenhuoltohenkilöstön ja läheisten kanssa.
Alussa ei välttämättä jaksa vastaanottaa kovin paljon tietoa. 
Hoidonohjauksessa edetään juuri sinun omaan tahtiisi.
Terveydenhuollon ammattilaisten tiimi on tukenasi.
On yksilöllistä, kuinka paljon tukea, ohjausta tai kuntoutusta tarvitaan sairastu-
misvaiheessa. Keskustele terveydenhuoltohenkilöstön kanssa sinulle sopivista 
menetelmistä. 
Hoitoon liittyvien asioiden oppiminen vie aikaa – kaikkea ei tarvitse oppia kerralla.
Diabetes on pitkäaikaissairaus, joka tulee olemaan läsnä koko elämän ajan.
Pitkäaikaissairauteen sopeutuminen on yksilöllinen prosessi, jossa tavallisesti 
tarvitaan tukea sekä terveydenhuoltohenkilöstöltä että läheisiltä.
Sopeutumiseen vaikuttavat persoonan ja yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi 
kokemus sairauden aiheuttamasta haitasta
Yleensä sopeutuminen sairauteen helpottuu ajan myötä päivittäisten rutiinien 
kehittyessä.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
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2  Diabeteksesta kertominen

Tiina on seurustellut Jussi-Pekan kanssa jo jonkin aikaa, ja hän on tähän asti pitänyt 
salassa sen, että sairastaa diabetesta. Nyt hän on alkanut miettiä, mlloin olisi oikea 
aika kertoa asiasta Jussi-Pekalle.

MIETI:

Onko sinulla ollut diabeteksen kanssa tilanteita, jolloin et ole halunnut  
kertoa sairaudestasi yleensä, joistakin oireistasi tai omahoitotavoistasi?
Missä vaiheessa olet kertonut uusille tuttaville ja ystäville? 
Miten olet kertonut?
Miten ystäväsi ovat asiaan suhtautuneet?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Ihmissuhteet ovat tärkeitä ja niistä on huolehdittava hyvin.
Hyvistä ihmissuhteista saa voimaa itsensä hoitamiseen.
Diabeteksen hoito on jatkuvaa, joten ystäväsi näkevät sinun hoitavan itseäsi.
Voit joskus tarvita ystäviltäsi apua diabeteksen hoidossa. Heidän on hyvä tuntea 
sinut ja diabetes mahdollisimman hyvin.
Läheisille kannattaa aina opettaa, miten heidän tulee toimia, jos verensokerisi  
laskee liian alas.

•

•
•
•

•
•
•
•

•
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3 Hiilihydraatit ja insuliininpistoksen   
 sovittaminen

Minnan verensokeri oli ennen ateriaa 10.2 mmol/l. Hän nautti lounaaksi kolme pe-
runaa, neljä lihapullaa, 2 desilitraa vihreitä papuja, yhden desilitran keitettyä porkka-
naa, lasin maitoa, yhden Reissumiehen puolikkaan ja jälkiruuaksi omenan. Hänen piti 
käyttää ateriainsuliinia 1 yks/10 g HH. 

MIETI:

Paljonko Minnan piti pistää?
Onko tarvittavan insuliinin määrän laskeminen sinulle helppoa vai tarvitsisitko 
siinä vielä harjaantumista?
Mikä asia insuliinipistosten sovittamisessa on vaikeaa?
Mistä tai keneltä saisit apua taitojen harjaannuttamiseen?
Mistä ruuista on vaikea arvioida hiilihydraatteja?
Millä verensokeriarvoilla sinä harkitset korjausinsuliinin käyttöä?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Hiilihydraattilaskenta on helppoa, kun sen opettelee.
Jos tarvitset lisäapua tai tukea taitojesi harjaannuttamiseen, niin pyydä sitä 
omalta diabeteshoitajaltasi.
Diabeteshoitajat ovat alansa ammattilaisia, mikään esittämäsi kysymys ei ole 
heidän mielestään turha tai tarpeeton.
Asiat kannattaa mieluummin selvittää, kuin yrittää epätietoisena arvailla.
Verensokerin omamittausten avulla voit arvioida, kuinka paljon kullakin aterialla 
tarvitaan pikavaikutteista insuliinia.
Jos joudut käyttämään korjausinsuliinia usein, kannattaa keskustella pitkä- 
vaikutteisen insuliinin annostuksen säätämisestä.

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
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4  Nopeat hiilihydraatit ja verensokeri

Maija pitää kovasti irtokaramelleista ja hän syö niitä joka päivä. Maija ihmettelee  
diabeetikkoystävälleen, miksi hänen verensokerinsa on korkea, vaikka hän laskee  
hiilihydraatit tarkasti kaikista ruuista, myös karamelleista, ja pistää mielestään oikean 
määrän insuliinia.

MIETI:

Mitä sinä vastaisit Maijalle? 
Oletko kokenut vastaavaa? Mistä se johtui?
Miten asia selvisi / mitä teit asian selvittämiseksi?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Jos syö paljon nopeita hiilihydraatteja, niin silloin tarvitaan tavallista enemmän 
ateriainsuliinia.
Kuidun riittävä saanti hidastaa sokerin imeytymistä, siksi riittävästä kuidun  
saamisesta olisi huolehdittava.
Myös diabeetikot syövät makeisia ja muita herkkuja, mutta niin kuin muillakin 
ihmisillä, makeiden syömisessä on muistettava kohtuullisuus, ei siis joka päivä. 
Myös kerta-annoksen pitäisi olla kohtuullinen.
Liiallinen makean syönti voi johtaa liikaan energiansaantiin ja painonhallinta-
ongelmiin, ja on haitallista hampaille.
Karkkipäivä tai -hetki voi olla parempi vaihtoehto kuin jatkuva napostelu.

•
•
•

•

•

•

•

•
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5  Alkoholi ja verensokeri

Iina on ollut juhlimassa ystävänsä polttareita ja herää aamulla hyvin huonovointise-
na. Ei hän mielestään paljon alkoholia ottanut ja muistaa illalla pistäneensä pitkävai-
kutteisen insuliininkin. 

MIETI:

Mistä eri asioista huonovointisuus tässä tapauksessa voi johtua? 
Miten eri syissä tilannetta voi korjata?
Onko sinulla ollut epämääräistä huonoa oloa? Mikä sen aiheutti?
Miten tilanne selvisi?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Alkoholin nauttiminen alentaa verensokeria vielä pitkään jälkeenpäin.
Alkoholia nauttiessa myös ruuan saaminen on tärkeää (päivän hiilihydraatit),  
ja insuliinipistokset ovat sovitettava kokonaisuuden mukaan.
Verensokeria kannattaa mitata, nukkumaan mennessä saa olla 10. Myöhäinen 
lisäiltapala kannattaa ottaa.
Juomien valinnalla voi vaikuttaa verensokerin vaihteluihin. Makeat juomat  
nostavat enemmän verensokeria.
Alkoholin ja liikunnan yhdistäminen (esim. tanssi) laskee vielä tehokkaammin 
verensokeria
Illalla nautittu alkoholi laskee verensokeria usein yöllä ja seuraavana aamupäi-
vänäkin, joten pitää muistaa syödä riittävästi illalla ja seuraavana aamuna.
Seuraava päivä olisi myös hyvä suunnitella insuliinien suhteen, esim. illalla voi 
hiukan vähentää pitkävaikutteisen insuliinin määrää, jos nautittu alkoholimäärä 
ylittää 2–3 annosta. Keskustele diabeteshoitajan kanssa.

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
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6  Liikunta ja verensokeri

Maija harrastaa tunnin juoksulenkkejä iltaisin. Usein hän herää aamuyöstä matalien 
sokeriarvojen aiheuttamiin oireisiin. 

MIETI:

Voiko Maija muuttaa tilannetta jotenkin niin, ettei matalia sokeriarvoja ilmenisi?
Onko sinulla kokemusta vastaavasta?
Miten itse olet toiminut?
Mikä insuliini vaikuttaa tilanteessa?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Liikunta on suositeltavaa myös diabeetikolle, koska se lisää energian kulutusta, 
tehostaa insuliinin vaikutusta, parantaa fyysistä kuntoa sekä lisää psyykkistä hy-
vinvointia. Liikunta myös laskee veren rasva-arvoja ja verenpainetta.
Liikunnan vaikutus verensokeriin on yksilöllistä ja oma tilanne kannattaa tunnistaa.
 Yleensä liikunta lisää insuliinin tehoa, joten se laskee verensokeria ja parantaa 
näin ollen hoitotasapainoa.
Korkea verensokeri ei laske liikunnan aikana, jos elimistössä ei ole tarpeeksi  
insuliinia.
Pitkäkestoisessa liikunnassa elimistö käyttää hyödykseen maksan sokerivarastoja.
Syömisen, insuliinin ja liikunnan yhteensovittaminen on tärkeää. Liikunnan  
yhteydessä voit tarvita ylimääräisiä hiilihydraatteja.
Diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa voi neuvotella 3 vrk:n verensokerimittauk-
sesta liikuntatilanteiden sokeritasapainon selvittämiseksi, jos niissä on ongelmia.
Illan pitkävaikutteisen insuliinin vähentämistä kannattaa harkita liikunnan  
jälkeen. Keskustele diabeteshoitajan kanssa.

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
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7  Väärä insuliinipistos

Illalla Artturi huomasi pistäneensä vahingossa pitkävaikutteisen insuliinin sijasta  
pikainsuliinia 14 yksikköä! 

MIETI:

Onko sinulla kokemusta vastaavasta? 
Miten olet toiminut tilanteen korjaamiseksi? 
Jos et ole kokenut vastaavaa, miten toimisit tilanteessa?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Erehdyksiä sattuu kenelle tahansa ja väärän insuliinin pistäminen on inhimillistä.
On helpompi hoitaa itseään, jos väärän insuliinin pistämisen huomaa ajoissa.
Sinulla on kyllä aikaa reagoida tilanteeseen. Voit hakea lasillisen makeaa juota-
vaa ja istua ajattelemaan.
Jos pistät vahingossa ateriainsuliinia pitkävaikutteisen sijaan, verensokeria  
on hyvä mitata 30 min välein ja korjata tilannetta syömällä hiilihydraatteja.
Arvioi tarvittava hiilihydraattimäärä kattamaan pistettyä insuliiniannosta, nauti 
hiilihydraatteja tasaisin välein, vuoroin nopeasti, vuoroin hitaasti imeytyvässä 
muodossa.
Mieti milloin tilanne on ohi? - Pohdi insuliinin vaikutusaikaa.
Voit kertoa tilanteesta perheenjäsenelle tai ottaa yhteyttä ystävään. Voitte  
tarvittaessa pitää yhteyttä kunnes pistetyn ylimääräisen insuliinin vaikutus  
on ohi.
Jos koet turvattomuutta, voit soittaa diabeteshoitajalle tai sairaalaan tai  
mennä päivystykseen.

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
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8  Insuliinin puuttuminen

Merja on työkavereidensa kanssa laivamatkalla. Illalla hän huomasi pitkävaikutteisen 
insuliinin jääneen kotiin. Laiva on Tukholmassa vasta aamulla.

MIETI:

Miten tässä tilanteessa voi toimia?
Onko sinulta joskus unohtunut insuliini kotiin tai insuliinit ovat hävinneet  
matkalla?
Miten itse silloin toimit?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Oman insuliinin ominaisuudet ja vaikutus kannattaa tuntea mahdollisimman 
tarkkaan, jotta hätätapauksessa voi käyttää muutakin insuliinia.
Monista paikoista löytyy insuliinia ensiavuksi, kunhan vaan kyselee. Esim. laival-
la voit kuuluttaa, löytyisikö toista diabeetikkoa, joka voisi auttaa.
Jos insuliinia ei kerta kaikkiaan löydy, silloin olisi hyvä rajoittaa syömistäkin  
jonkin verran.
Verensokerin mittaus on tärkeä muistaa.
Pikainsuliinin käyttäminen useilla pistoksilla 3–4 tunnin välein auttaa   
tilanteessa.

•
•

•

•

•

•

•
•
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9  Pistämättä jättäminen

Pasi pistää pitkävaikutteisen insuliinin iltaisin. Aterioille pistettävä insuliini jää silloin 
tällöin pistämättä kiireisen työn takia, varsinkin silloin kun Pasi jättää pistoksen ruuan 
jälkeen. 

MIETI:

Voisiko Pasi kokea pistämisen vastenmielisenä, kivuliaana? Entä sinä itse?
Miksi pistos unohtuu?
Mitä unohtamisesta seuraa?
Miten korjaisit tilannetta unohdettuasi pistoksen?
Onko sinulla pistämiseen itseäsi varten luotuja rutiineja?
Vaikuttaako ympäristö siihen, miltä pistäminen tuntuu?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Insuliinin saanti tulee aina turvata.
Päättäväisen, nopean pistosrutiinin luominen auttaa käytännössä.
Diabeteshoitajan kanssa voit etsiä itsellesi parhaat ja kivuttomimmat pistos- 
välineet, parhaan pistostekniikan ja parhaat pistospaikat.
Jos pistäminen pelottaa tai tuntuu vaikealta, siitä kannattaa puhua hoitopaikassa.
Jos pistäminen tuntuu ylivoimaiselta, tarvittaessa saat myös muiden terveyden-
huollon ammattilaisten apua pistämisen vaikeuksien hallintaan.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
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10 Matalan verensokerin pelko

Petteri heräsi yöllä hikisenä sydän tykyttäen. Silmissä hämärsi, eivätkä jalat tuntuneet 
kantavan. Hän pääsi kuitenkin jääkaapille ja joi kaksi lasillista maitoa, joilla heikko olo 
alkoi helpottaa. Tämän jälkeen Petteri teki muutoksia hoitoonsa, jotta välttyisi yöl-
lisilta hypoglykemioilta. Vaimokin sanoi nukkuvansa koiran unta, koska pelkää, että 
Petterille tulee yöllinen hypoglykemia.

Saija on opettaja. Hänen sokeritasapainonsa on hyvä, mutta töissä häntä pelottaa, 
että verensokeri laskee liian alas hyvästä hoitotasapainosta huolimatta. Hänen mie-
lestään olisi tosi pelottavaa tuntea heikotusta kesken opetuksen. Miten sitä voisi alkaa 
kesken tunnin syödä?

MIETI:

Miten itse toimisit kyseisten henkilöiden asemassa näissä tilanteissa? 
Miten itse suhtaudut mataliin verensokereihin?  Pelottavatko ne sinua vai  
ovatko ne osa normaalia elämää?
Onko sinulla ollut vakavia verensokerinlaskuja?
Miten toimit siinä tilanteessa?
Oletko varautunut vakaviin verensokerin laskuihin?
Oletko ottanut asian puheeksi diabeteshoitajasi ja diabeteslääkärisi kanssa?
Oletko keskustellut puolisosi kanssa matalista verensokeriarvoista?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Verensokerin laskeminen liian matalalle voi huolestuttaa niin diabeetikkoa, kuin 
läheisiäkin.
Hypoglykemian aiheuttajat kannattaa tiedostaa
- liiallinen insuliinin määrä
- kova fyysinen rasitus
- runsas alkoholin käyttö
- liian vähäinen syöminen
- epäsäännölliset ruokailuajat

•
•

•
•
•
•
•

•

•
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Verensokerin laskemista liian matalalle voi koettaa välttää:    
- seuraamalla omia verensokeriarvojaan säännöllisesti, tasapainottamalla   
 hiilihydraattien ja insuliinin annostelun suhdetta
- miettimällä, tuleeko hypoglykemia ennen vai jälkeen aterian
- huolehtimalla säännöllisistä ruokailuajoista ja syömällä tarpeeksi
- pistämällä insuliinia aluksi pienempinä annoksina ja lisää tarvittaessa
- mittaamalla verensokeri aina ennen insuliinin pistämistä
- kuljettamalla aina mukana pientä ensiapusyötävää
- pumppuhoidon avulla insuliinin annostelu voi olla helpompaa erityisesti, jos  

 perusinsuliinin sopivan annostelun löytäminen on vaikeaa
- välttämällä kovin rasittavaa liikuntaa heti ateriainsuliinin jälkeen, jos tietää   

 olevansa taipuvainen verensokerin voimakkaaseen laskuun
- jos on taipuvainen verensokerin laskuun yöllä, voi verensokeri olla ~10   

 ennen nukkumaan menoa, lisäksi voit ottaa pienen myöhäisen iltapalan

Huolta voi pyrkiä lieventämään:
- puhumalla erilaisista tunteista jonkun kanssa
- neuvottelemalla hoitopaikassa 3 vrk:n sokerianalysoinnin tekemisestä   

 (glukoosimonitorointi)
- opettelemalla tunnistamaan omat alhaisen verensokerin oireesi: päivällä ne   

 yleensä itsekin huomaa
- luomalla itselleen oma turvaverkko, jonka avulla voit luottaa siihen, että jos   

 jotain sattuu, niin apua on saatavilla
- mittaamalla verensokeri, silloin jos on epätavallisia tuntemuksia: näin voit   

 oppia tunnistamaan, liittyvätkö tuntemukset verensokerin vaihteluun vai eivät

Jos hypoglykemioita on toistuvasti on hoitoa muutettava

Tarvittaessa voit pyytää mahdollisuutta keskustella pelkoihin ja huoliin vaikutta-
vista asioista psykologin kanssa.

•

•

•

•
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11 Hoitoväsymys

Liisa on 25-vuotias opiskelija. Hänellä todettiin diabetes vuosi sitten. Alussa hoito su-
jui hyvin ja hoitotasapaino oli hyvä. Liisa oli innostunut hoidosta. Nyt kuitenkin jat-
kuva sokereiden tarkkailu on alkanut kyllästyttää häntä ja verensokerimittaukset ovat 
jääneet. Viime kerran mittauksessa HbA1c oli noussut. 

MIETI:

Tuntuuko sinusta koskaan vastaavalta?
Mitä teet siinä tilanteessa? Mikä auttaa sinua jaksamaan?
Miten saada uudelleen ote hoidosta?
Miten yleensä käsittelet asioita? Selviätkö yksin vai tarvitsetko apua?
Keneltä saat apua ja tukea tarvitessasi?
Kuinka tärkeä diabeteksen hyvä hoito on sinulle tällä hetkellä?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Useimmat väsyvät joskus hoitamiseensa.
Kun väsyy hoitamiseen, on hyvä levätä ja etsiä itseään kiinnostavia asioita.
Insuliinin pistämisestä ei voi ottaa lomaa, mutta mittauksia ja muuta seurantaa 
voi tilapäisesti harventaa.
Insuliinin saamisesta on siis huolehdittava kaikissa tilanteissa. Vastaanotto- 
käynnit diabeteshoitajalla ja diabeteslääkärillä ovat myös hyväksi.
Hoitoväsymyksestä olisi hyvä puhua jonkun kanssa. 
Mieti voitko hetkeksi vähentää verensokerimittauksia?
On hyvä tiedostaa, että omahoitoon panostamisen vähentäminen näkyy  
usein verensokeriarvojen suurempana heittelynä.
Keskustele vastaanotolla muista hoitomenetelmistä, esim. kuntoutusvaihto- 
ehdoista.

•
•
•
•
•
•
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12 Kuormittava elämäntilanne

Harrin vaimo ei ollut tyytyväinen elämäänsä ja halusi avioeron. Harrille ero oli raskas 
asia. Hänestä tuntui, että kaikki voimat valuivat pois, eikä hän oikein löytänyt moti-
vaatiota diabeteksensakaan hoitoon. 

Ritva oli töissä fi rmassa, joka yhdistyi toisen, isomman yhtiön kanssa. Työnteko yhti-
össä oli raskasta, koska varmuutta töiden jatkumisesta ei ollut. Yhtenä päivänä Ritva 
kuulikin, että hän oli irtisanottavien joukossa ja työt loppuisivat kuukauden kuluttua. 
Ritvaa pelotti, sillä hänen ikäisenään ei ollut helppoa löytää uutta työtä ja uudelleen 
kouluttautuminenkaan tuskin tulisi enää kyseeseen. Oliko diabeteksen hoidollakaan 
enää mitään väliä?

MIETI:

Oletko ollut tilanteissa, jolloin diabeteksen hoito on tuntunut liian raskaalta  
tai turhalta?
Mikä auttoi jaksamaan?
Mistä sait voimia ja motivaatiota?
Mistä voisit pyytää tukea tarvitaessa? 

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Kuormittava elämäntilanne voi kohdata kenet hyvänsä. 
Stressi vaikuttaa verensokeritasapainoon, mikä kannattaa huomioida sairauden 
hoitamisessa.
Diabeteksen hyvä hoito antaa voimia elämäntilanteen hallitsemiseen. Siksi 
diabeteksen hoidon perusrutiinit kannattaa säilyttää, vaikka elämä tuntuisikin 
muuten vaikealta.
Perusrutiinit ovat juuri sinun omia perusrutiinejasi diabeteksen hoidossa ja 
liittyvät syömiseen, insuliiniin, verensokerimittauksiin, ulkoiluun sekä muihin 
omaan elämääsi liittyviin rutiineihin.
Kuntoutusmahdollisuuksista voi olla apua.

•

•
•
•
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13 Matkustaminen

Paavo oli lähdössä Amerikan-matkalle. 
Pirjo oli lähdössä ystävättärensä kanssa vaeltamaan ruska-aikaan Lappiin. 

MIETI:

Mitä matkalle tarvitaan mukaan? 
Pitääkö aikaero huomioida diabeteksen hoidossa? Miten?
Miten insuliineja voi kuljettaa?
Onko tarvetta muuttaa insuliinihoitoa jotenkin?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Jos matkustaa useamman aikavyöhykkeen yli, kannattaa insuliinin pistäminen 
suunnitella jo etukäteen yhteistyössä lääkärin ja diabeteshoitajan kanssa. 
Matkalla insuliinien kuljettamisesta on huolehdittava huolellisesti, jotta ne eivät 
rikkoudu tai mene muuten käyttökelvottomiksi. Kaikkia insuliineja ei kannata 
kuljettaa samassa paikassa, vaan jakaa eri säilytyspaikkoihin ongelmien välttä-
miseksi.
Jos matkustetaan lentokoneella, insuliinipistoksissa noudatetaan lennon aikana 
lähtömaan aikaa ja perillä tulomaan aikaa.
Insuliini- ja lääkereseptit on hyvä ottaa mukaan.
Mukaan myös englanninkielinen todistus diabeteksesta ja hoitovälineistä.
Glucagenia ja helppoja hiilihydraattieväitä kannattaa ottaa mukaan ensiavuksi.
Hyvät jalkineet. Myös matkoilla jalkojen hoidosta on huolehdittava huolellisesti.
Tuplavarustus insuliinia sekä tarvittava määrä ketoliuskoja mukaan.
Kaukomatkalle voi varmuuden vuoksi ottaa mukaan antibioottia äkillisen turisti-
ripulin tai muiden ongelmien vuoksi. 

•
•
•
•

•
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•
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14 Sairauspäivä

Marianne oli sairastanut fl unssaa jo pari päivää. Kurkku oli kipeä ja jäseniä särki.  
Nyt vatsa oli tullut kipeäksi eikä ruoka maittanut. Kuumetta hänellä oli 39 astetta. 

MIETI:

Miten itse toimisit vastaavassa tilanteessa?
Milloin sairautta voi hoitaa ja tarkkailla kotona ja milloin on mentävä lääkäriin?
Miten ruokailu ja insuliinipistokset sovitetaan yhteen sairauspäivinä?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Sairauspäivinäkin pitää yrittää syödä ja pistää insuliinit. Insuliinia ja hiilihyd- 
raattia tarvitaan aina.
Muista myös mitata säännöllisesti verensokeria sekä ketoaineita.
Ketoaineita voi mitata sormenpääverinäytteellä kotona.
Jos ilmenee happomyrkytyksen oireita (väsymys, janotus, vatsakivut, pahoin-
vointi), pitää mennä lääkäriin.
Tulehdus ja kuume voivat lisätä insuliinin tarvetta huomattavasti, myös useita 
päiviä sairauden jälkeen – toimi omaseurannan mukaan.
Nestemäisistä ruuista hiilihydraatit imeytyvät helpommin.
Muista juoda.

•
•
•

•
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15 Ajokortti ja työ

Matilla todettiin diabetes. Hän on autonkuljettajana maansiirtoyrityksessä. Eniten 
Mattia aluksi huoletti se, pystyykö hän jatkamaan työssään. 

MIETI:

Mitä sanoisit Matille? Voiko hän jatkaa autonkuljettajana?
Miten diabeteksen hoito on sujunut omassa työssäsi? 
Ovatko sinua huolettaneet autolla ajamiseen liittyvät asiat?
Miten huolehdit ajoturvallisuudesta?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabeteksen hyvästä hoidosta on huolehdittava myös työpäivän aikana.
Vuorotyössä diabeteksen hoito kannattaa suunnitella yhdessä lääkärin tai diabe-
teshoitajan kanssa.
Ammatin valinta ja -vaihto on mahdollista muutamin rajoituksin.
- Insuliinihoitoiset diabeetikot ovat vapautettuja armeijasta, joten sotilasuralle ei  
 ole mahdollisuuksia.
- Insuliinihoitoiset diabeetikot eivät pääse myöskään poliisikouluun, pelastus-  
 opistoon tai merenkulun tehtäviin.
- Diabeetikko ei voi toimia lentäjänä, stuerttina, lentoemäntänä, veturin-  
 kuljettajana, konduktöörinä tai muissa joukkoliikenteen tehtävissä.  

•
•
•
•

•
•

•
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Ajokortin saaminen ja uusiminen
- Uudet tyypin 1 diabeetikot eivät saa ammattiautoilijan ajokorttia eivätkä   
 raskaan liikenteen ajolupaa. Jos sairastuu diabetekseen vasta ajokortin   
 saatuaan, pitää verensokeritasapainon olla hyvä, ja verensokerin mittaukset   
 säännöllisiä, jotta ajokortin saa pitää. 
- Jos on ennakoimattomia hypoglykemian aiheuttamia tajunnanmenetyksiä   
 tai oireetonta hypoglykemiaa, ei saa ajokorttia ollenkaan.
- Aiemmin myönnetyt, voimassa olevat ajoluvat voidaan säilyttää ennallaan,   
 ellei diabeetikon terveydentila ole ratkaisevasti muuttunut.
- Ajokyvyssä tapahtuneet muutokset ja rajoitukset kirjataan sairauskertomuk-  
 seen. Lääkäri on ilmoitusvelvollinen myös poliisille, jos ajokyky on pysyvästi   
 huonontunut niin, että ajokortin terveysvaatimukset eivät täyty. 

Ajoturvallisuus
- Jos tuntee itsensä epävarmaksi, kannattaa verensokeri mitata aina ennen   
 ajamaan lähtemistä.
- Jos verensokeri on alle 4–5 mmol/l, pitää nauttia ensin välipalaa.
- Ajossa pitää aina olla mukana nopeasti imeytyvää hiilihydraattia.
- Pitkillä ajomatkoilla on hyvä huolehtia ruokailuista, verensokerin mittauksesta  
 sekä riittävistä tauoista.
- Hypoglykemian jälkeen ei saa ajaa autoa tuntiin.

•

•
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16 Ylipaino

Valmalle on viime aikoina kertynyt reilusti ylipainoa. Hän on saanut kutsun ystävänsä 
juhliin, mutta ajattelee ettei voi mennä, koska ei mahdu juhlavaatteisiinsa, eikä halua 
mennä kauppojen sovituskoppeihin uusiakaan kokeilemaan. Muutenkin Valma on 
tuntenut itsensä poikkeuksellisen väsyneeksi. Terveyskeskuksen diabeteshoitajan vas-
taanotolla käynnistäkin on kulunut pitkä aika. 

MIETI:

Miten Valma voisi toimia? 
Oletko itse kokenut vastaavaa?
Miten itse toimit?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Liiallista painonnousua pystyy estämään ravinnon ja liikunnan sopivalla  
suhteella: ei liikaa energiaa suhteessa liikkumiseen.
Riittävä ravitsemus on tarpeellista myös silloin, kun yrittää pudottaa painoaan.
Pienten makeiden välipalojen sijaan on hyvä panostaa kunnollisten aterioiden 
syömiseen.
Pienikin painonlasku tekee olon kevyemmäksi ja pirteämmäksi; jaksaa   
paremmin. 
Pienelläkin painonlaskulla on jo suuria terveydellisiä hyötyjä.
Diabeteshoitajan kanssa voi keskustella onko nykyinen insuliinihoitosi paras  
painonhallinnan kannalta ja miten insuliinihoitoa muutetaan, kun ruokamäärät 
vähenevät ja / tai liikunta lisääntyy.
Monilla paikkakunnilla järjestetään painonhallintaryhmiä tai liikuntaryhmiä.

•
•
•

•
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17 Parisuhde

Elma ja Ahti ovat olleet avioliitossa jo neljäkymmentä vuotta. Parisuhde on kunnossa, 
ja Elma on tukenut Ahtia koko ajan myös diabeteksen hoidossa. Ahtia on viime aikoi-
na kiusannut se, että hänen seksuaalinen kykynsä tuntuu heikentyneen. Mahtaako se 
olla diabeteksesta johtuvaa vai iän mukanaan tuomaa muutosta? Asia tuntuu hänes-
tä siinä määrin aralta, ettei hän ole puhunut siitä Elmallekaan mitään. 

MIETI:

Parisuhde ja seksuaalielämä muuttuvat vuosien kuluessa.
Ovatko perheesi tai ystäväsi huolissaan diabeteksestasi? Mistä asioista he ovat 
huolissaan? Miksi he huolehtivat juuri näistä asioista?
Miten se ilmenee?
Miten keskustelette siitä? 

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Parisuhde ja ihmissuhteet ovat tärkeitä asioita, joista pitää huolehtia.
Hyvistä ihmissuhteista saa voimaa myös sairauksien hoitamiseen.
Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat normaalia keskusteltavaa vastaanotolla.
Seksuaalisuus on monimuotoista.
Vastaanotolle voi tulla yhdessä puolison kanssa.
Diabetekseen saattaa liittyä seksuaalisuuden muuttumista, esimerkiksi   
erektiokyvyn heikkenemistä.
Erektiohäiriöihin saattavat vaikuttaa myös monet muut tekijät, esimerkiksi  
stressi, unihäiriöt, lääkkeet ja ikääntyminen.
Erektiohäiriöihin on lukuisia tutkimuksia syiden selvittämiseksi sekä myös  
monenlaisia hoitomuotoja.
Myös naiset voivat kokea muutoksia seksuaalisuudessaan, esim. haluttomuutta.
Hyvä sokeritasapaino ja verenpaine ovat tärkeitä kokonaisvaltaisen hyvin- 
voinnin kannalta.

•
•

•
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18 Raskaus

Pian häiden jälkeen Minna-Liisa huomasi olevansa raskaana. 

MIETI:

Mitä asioita Minna-Liisan pitäisi huomioida?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Suunnittelu luo hyvän pohjan diabeetikon raskaudelle sekä äidin ja lapsen hy-
vinvoinnille.
1-tyypin diabeetikon raskaus pitäisi aina suunnitella etukäteen. 
Raskausaika sujuu yleensä paremmin, jos verensokeri on saatu tasapainotettua 
hyvin jo ennen raskautta.
Diabetes ei estä raskautta, raskausajan seuranta vain on jonkin verran tavallista 
tarkempaa.
Kerro raskaudestasi heti hoitopaikkaasi.
Raskausaikana naiset saavuttavat usein paremman hoitotasapainon, vaikka sen 
kanssa olisi aikaisemmin ollut hankaluuksia.

•

•

•
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19 Jalkaan hiertynyt rakko

Mauno oli ostanut uudet kengät. Oikea kenkä tuntui hiertävän jalkaa, ja illalla hän 
huomasi kantapäässään ison rakon. 

MIETI:

Miten itse hoitaisit rakkoa? 
Minkälaisissa tilanteissa olet itse hoitanut jalan rakkoja?
Pystyykö rakkojen saamista jotenkin ehkäisemään?
Milloin asian vuoksi pitää mennä lääkäriin?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Rakkoja voi ehkäistä sillä, että totuttautuu uusiin kenkiin vähitellen.
Jos on diabeteksen aiheuttamia tuntopuutoksia jaloissa, niin jalat ja kengät  
kannattaisi tutkia joka päivä katsomalla ja myös käsin koskettelemalla.
Rakkoja voi hoitaa kotona suojaamalla sen puhtaalla taitoksella.
Jos jalassa on merkkejä tulehduksesta: punotusta, kuumotusta tai rakko näyttää 
muuten tulehtuneelta, on syytä mennä lääkäriin.

•
•
•
•
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20 Vierasesine kengässä

Katariinalla on ollut diabetes 25 vuotta. Katariina on innokas lenkkeilijä. Eräänä päi-
vänä hän huomasi lenkiltä tultuaan, että jalasta vuosi vähän verta. Ihmeteltyään syy-
tä siihen hän huomasi terävän kiven lenkkitossunsa sisällä. 

MIETI:

Miten tilanteessa tulisi toimia?
Oletko itse kohdannut vastaavia tilanteita?
Miten itse silloin toimit?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Pinnallisia haavoja voi hoitaa itse kotona, mutta vakavammissa ongelmissa on 
käännyttävä lääkärin puoleen.
Lääkäriin on syytä mennä myös siinä tapauksessa, että haavaan ilmestyy tuleh- 
duksellista eritettä, haava ei muuten lähde paranemaan muutamassa päivässä 
tai nousee kuumetta.
Kengät on hyvä tutkia aina ennen jalkaan laittamista, ettei siellä ole mitään  
ylimääräistä, joka aiheuttaa rakkoja tai haavaumia.
Jos et ole varma siitä, miten hoitaisit jalan haavaa, kannattaa aina ottaa yhteyt-
tä omaan hoitopaikkaan ja kysyä sieltä neuvoa.
Tuntoaisti pitäisi testata lääkärikäynnillä.
Avojaloin kävelyä kannattaa välttää.

•
•
•
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21 Huoli lisäsairauksista

Liisa katsoi televisiosta dokumentin munuaisongelmista ja muisti sitä katsoessaan 
tunteneensa vähän aikaisemmin pistävää kipua selän puolella, juuri munuaisten 
kohdalla. Dokumentin katsomisen jälkeen Liisa valvoi melkein koko yön miettiessään 
uskaltaisiko soittaa omalle lääkärilleen selvittääkseen syyn selän kipuun.

MIETI:

Onko sinulla todettu diabeteksesta johtuvien lisäsairauksien merkkejä tai  
oireita?
Miten suhtauduit niiden toteamiseen?
Miten kuvittelisit suhtautuvasi, jos sinulla todettaisiin merkkejä lisäsairauksista?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Diabetes aiheuttaa lisäsairauksia osalle diabeetikoista.
Mahdolliset lisäsairaudet kehittyvät hitaasti; riskiä ja tilannetta seurataan vuosi-
kokeilla.
Varhaiset merkit elinmuutoksista ovat eri asia, kuin jo ilmenneet lisäsairaudet.
Varhaisten muutosten (mikroalbuminuria, vähäiset silmänpohjamuutokset) 
toteamisen jälkeen sokeritasapainon korjaaminen, verenpaineen pitäminen 
alhaisena ja mahdollisen rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitaminen sekä 
tupakoinnin lopettaminen estävät tilanteen etenemisen ja muutokset voivat 
korjaantua kokonaan.
Elinmuutokset on hyvä havaita mahdollisimman hyvissä ajoin. Vuosikokeiden 
ottamisesta huolehtiminen on itsestään huolehtimista. Vuosikokeiden ottami-
nen on diabeetikon oikeus ja oikeuksista kannattaa pitää kiinni.
Vuosikokeiden tulokset on hyvä käydä huolellisesti läpi lääkärin tai diabetes- 
hoitajan kanssa, jotta saat selville, mitä eri arvot merkitsevät.
Diabeteksen hoito kehittyy koko ajan. Siksi on hyvä seurata uutisia ja muuta 
tiedotusta. Kannattaa kuitenkin muistaa myös se, että kaikille juuri uusin hoito 
ei ole se paras mahdollinen.
Jos on itse tyytyväinen hoitoonsa ja tulos on hyvä, ei kannata tehdä suuria 
muutoksia.

•

•
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22 Rintakipu kävellessä

Mirja on 60-vuotias kirjanpitäjä, jolla on ollut diabetes 15 vuotta. Hän on aina  
huolehtinut terveydestään. Jokailtaisella lenkillä hän kuitenkin kerran tunsi hengen-
ahdistusta ja huonoa oloa. Hänen oli pakko istua penkille lepäämään. Istuessa  
kipu ja puristava tunne rinnassa helpottivat nopeasti.

MIETI:

Mistä Mirjan tapauksessa voi olla kysymys?
Miten tilanteessa tulisi toimia? 
Mitä jatkossa pitäisi ottaa huomioon?
Oletko huomannut itselläsi rintakipuja liikkuessa tai muuten?
Miten olet asiaa hoitanut?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Rintakipu voi johtua monesta syystä, kuten ruokatorven takaisinvirtauksesta, 
ruokatorvitulehduksesta, tukirankaperäisistä syistä, stressistä, keuhkoista tai sy-
dämestä.
Diabetes itsessään lisää sydämen sepelvaltimotaudin riskiä 2–4 kertaiseksi.
Rintakipujen syy selvitetään lääkärin vastaanotolla. Usein tarvitaan tarkka oire-
kuvaus, röntgenkuvaus, sydänfi lmi ja rasituskoe sekä mahdollisesti ruokatorven 
tähystys.
Sepelvaltimotaudin hoidossa osalla riittää lääkehoito, osalle tehdään pallolaa-
jennus tai ohitusleikkaus.
Tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään nyt.

•
•
•
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23 Jalkakivut kävellessä

Erkki on melkein 70-vuotias mies, joka on sairastanut 1-tyypin diabetesta jo lähes   
40 vuotta. Erkkiä ovat vaivanneet pahenevat pohjekivut liikkeelle lähdettyä jo  
muutaman vuoden ajan. Kipujen takia hänen on täytynyt pysähtyä jo sadan  
metrin kävelyn jälkeen. 

MIETI:

Mistä kivut voivat johtua? 
Onko sinulla ollut koskaan vastaavaa? 
Miten olet ratkaissut tilanteen? 

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Verisuonten ahtautuminen ilmenee usein ääreisosien pienissä verisuonissa  
ahtauttaen niitä.
Jalkojen verisuonissa ahtaus aiheuttaa verenkierron heikkenemistä ja hapen  
vähyyttä jaloissa.
Jalkojen lihaksissa veren vähyys aistitaan usein kipuna, joka pysäyttää esimerkik-
si kävellessä. Lepäämällä lihaksia saa rentoutettua ja verenkiertoa parannettua 
niin, että kävelyä voi jatkaa.
Jos kävelykipuja ilmenee usein, on hyvä mennä lääkäriin, jotta asia tutkitaan.
Tilannetta voidaan hoitaa monin tavoin: lääkehoidolla, pallolaajennuksella tai 
jalkojen verisuonileikkauksella.
Tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään nyt.

•
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24 Silmänpohjamuutokset

Terttu on käynyt säännöllisesti silmänpohjien seulontakuvauksissa. Hän oli saanut 
kirjeen viimeisimmän kuvauksen tuloksista. Kirjeessä mainittiin silmänpohjamuutok-
sista, joiden takia suositeltiin seurantakuvausta jo puolen vuoden kuluttua. Tähän 
saakka Terttu oli käynyt seulontakuvauksessa kahden vuoden välein. 

MIETI:

Mitä ovat silmänpohjamuutokset?
Miten silmänpohjamuutokset todetaan?
Onko sinulla todettu silmänpohjamuutoksia? 
Miten reagoit tilanteeseen? 
Mitä silmänpohjamuutosten ilmenemisen jälkeen voi / kannattaa tehdä?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Pienetkin elinmuutokset on hyvä todeta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kannattaa huolehtia siitä, että silmänpohjan seulontakuvaukset tehdään sään-
nöllisesti.
Silmänpohjamuutoksia voi usein ennaltaehkäistä diabeteksen hyvällä perus- 
hoidolla ja hyvän hoitotasapainon ylläpitämisellä.
Aspiriinivalmiste (ellei vasta-aineita) pitäisi olla käytössä.
Verenpainearvojen normalisointi (alle 130/80 mmHg) ehkäisee myös silmän-
pohjamuutosten syntymistä.
Kun havaitaan ensimmäiset silmänpohjamuutokset, niin hyvään hoitoon  
kannattaa kiinnittää entistäkin suurempaa huomiota. Silmänpohjamuutosten 
ilmaantuessa seurantakuvauksia tehdään tiheämmin kuin siihen saakka tehtyjä 
seulontakuvauksia.
Vähäiset silmänpohjamuutokset voivat korjaantua kun sokeritasapaino ja veren-
paine saadaan hyvälle tasolle.
Kun todetaan silmänpohjamuutoksia, kannattaa varata aika omalle diabetes- 
hoitajalle, jotta saa perusteellisen selvityksen siitä, mitä muutokset tarkoittavat 
ja miten tilannetta voi hoitaa.
Jos silmässä on kipua, kannattaa hakeutua tutkimuksiin heti.
Tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään nyt.

•
•
•
•
•
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•

•

•
•

•

•

•

•
•
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25 Munuaismuutokset

Kallella oli diabeteksen vuositarkastus. Lääkäri oli maininnut, että Kallella oli  
mikroalbuminuriaa. Myös verenpaine oli ollut vähän koholla. 

MIETI:

Mitä mikroalbuminuria tarkoittaa?
Miten kyseisessä tilanteessa pitäisi toimia?

ON HYVÄ TIETÄÄ:

Mikroalbuminuria on varhainen merkki munuaissairauden riskistä.
Munuaissairaus voidaan ehkäistä korjaamalla sokeritasapaino, verenpaine,  
mahdollinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö ja lopettamalla tupakointi.
Kannattaa tarkistaa onko verenpaine kunnossa? Tarvitaanko lääkitystä?
ACE-estäjä tai Sartaani pitäisi olla käytössä, jos mikroalbuminuriaa esiintyy  
toistuvasti.
Aspiriinivalmiste pitäisi olla käytössä. 
Mikroalbuminuria usein alkuvaiheessa normalisoituu hoidon tehostamisen  
seurauksena.
Mikroalbuminurian havaitseminen ei tarkoita dialyysiin joutumista: hyvällä hoi-
dolla munuaisongelmien etenemistä voidaan estää tai ainakin hidastaa reilusti.
Tupakointi kannattaa lopettaa viimeistään nyt.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•



Lopuksi

Diabeteksen omahoidon hallinta on kroonisen sairauden kanssa elämään oppimista 
ja opitun soveltamista jokapäiväiseen arkeen. Arjessa tulee jatkuvasti eteen erilaisia 
erityistilanteita, joissa saatua ohjausta joutuu uudelleen soveltamaan. Omahoitoon 
liittyviin pulmiin ja kysymyksiin saa parhaan avun omalta diabeteshoitajalta ja lääkä-
riltä. Tämän julkaisun toivotaan kuitenkin antavan apukeinoja siihen, että omahoitoa 
pystyy hallitsemaan mahdollisimman hyvin arjen vaihtelevissa tilanteissa.
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