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Hyvä paha raha
Diabeteksen kustannuksista tarvitaan hyvin tehtyjä 
tutkimuksia, vaikka rahasta puhuminen saattaa 
tuntua sairastuneista pahalta ja syyllistävältä. 
Laskelmat osoittavat yhä kiistattomammin: 
diabeteksen lisäsairauksia ennaltaehkäisevän 
ja hidastavan hoidon laiminlyönti johtaa 
moninkertaisiin kustannuksiin myöhemmin. 
Kunnissa kannattaa katsoa yhtä budjettivuotta ja 
verensokeriliuskalaskua pidemmälle. 

Yli esteiden
Tutkimusten perusteella diabeetikon omahoidon 
epäonnistumiseen löytyy monia syitä, jotka 
hoidonohjaajien on hyvä tunnistaa. Taustatiedon 
lisäksi artikkeli tarjoaa muutamia tärkeitä 
käytännön vinkkejä diabetesvastaanotoille.

Yksi elämä 
Kolme suomalaista kansanterveysjärjestöä, 
Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto, yhdistivät 
voimansa valtimotautien torjumiseksi. Diabetesliitto 
edistää omissa osahankkeissaan vahvasti tyypin 1 
diabeetikoiden hoitoa. 

Kuva: Enna Bierganns

Sisällys

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
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Suolistohormoni- eli inkretiinilääke Victoza (vaikut-
tava aine liraglutidi) on lääkkeiden hintalautakunnan 
päätöksen nojalla tullut elokuun alusta uudestaan 
rajoitetusti peruskorvattavaksi vaikeahoitoisen dia-
beteksen hoidossa. 

Kela on antanut korvattavuudesta seuraavat ohjeet:
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattavaa (35 
%:n korvaus) vain silloin, kun sitä käytetään 
enintään annoksella 1,2 mg vuorokaudessa. 
Potilaan painoindeksin tulee ennen nykyistä tai 
aikaisempaa inkretiinihoitoa olla 35 kg/m2 tai 
suurempi. 
Hoidossa ei ole saavutettu riittävää glukoosi-
tasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden 
lääkeryhmien diabeteslääkkeillä.

Potilaan hoidossa tarvittavan liraglutidiannoksen 
on oltava todennettavissa lääkärinlausunnosta ja 
lääkemääräyksestä, jotta potilas voi saada valmis-
teesta peruskorvauksen. 

Victozan käyttäjien on haettava uudestaan 
rajoitettua peruskorvausoikeutta (korvausnumero 

Victoza uudelleen rajoitetusti peruskorvattavaksi  
– potilaiden hankittava uusi B-lausunto

358). Tätä varten heidän tulee esittää uusi lääkä-
rinlausunto B, jonka on kirjoittanut sisätautien tai 
endokrinologian erikoislääkäri tai yleislääketieteen 
erikoislääkäri.

Potilaiden tulee hakea uusi lääkärinlausunto, 
vaikka heillä olisi ollut aiemmin oikeus liragluti-
din rajoitettuun peruskorvaukseen (korvausnumero 
346). 

Diabetesliitto ihmettelee lausuntovaatimusta

Diabetesliitto pitää vaatimusta uudesta lääkärin-
lausunnosta potilaita ja terveydenhuoltoa koh-
tuuttomasti kuormittavana. Potilaille koituu paljon 
ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia erikoislääkärin 
vastaanoton järjestelemisestä ja lausunnon hank-
kimisesta. Jo kertaalleen todetun liraglutidin pe-
ruskorvausoikeuden todentaminen uudelleen ei ole 
potilaiden hyvän hoidon eikä terveydenhuollon toi-
mivuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi 
tiedottaminen aikaisemman korvausoikeuden me-
nettämisestä ja uusista menettelytavoista on ollut 
riittämätöntä. Diabetesliitto on pyytänyt Kelasta 
lisäselvitystä asiasta.

 

AJANKOHTAISTA  

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

Yhteistyö on elinehto

Yhteistyö on tieteessä nykypäivää. Kaukana ovat ne ajat, jolloin 
puurrettiin yksin labrapenkissä ja suojeltiin kyräillen omia tuloksia. 
Tieteellinen avoimuus ja verkottuminen on lisääntynyt merkittäväs-
ti, ja niiden myötä tiede on monin paikoin edennyt harppauksittain. 
Tieteellinen yhteistyö on luonut myös uusia kanavia, joiden avulla 
yritetään saada nopeammin tieteellinen perustason löydös potilas-
työtä tekevien käyttöön.

Olemme jo kauan hoitaneet diabeetikoita tiimeissä, joihin 
kuuluu potilaiden lisäksi lääketieteen ammattilaisia – lääkäreitä, 
diabeteshoitajia, jalkojenhoitajia ja ravitsemusterapeutteja. Monet 

tiimit ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia siellä, missä niille on luotu hyvät toimintamahdol-
lisuudet. Viime vuosina diabetestiimien yhteistyötä on hieman modernisoitu, kun sairaanhoi-
tajat ovat saaneet rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden (Taru Luukkolan ja Johanna Heikkilän 
artikkeli tästä sivuilla 40–42). 

Tämän numeron teemana on uusi valtakunnallinen yhteistyötiimi eli kolmen kansanterveys-
järjestön – Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton – yhteishanke Yksi elämä, jonka tarkoitus 
on ehkäistä valtimotauteja. Jokaisella liitolla on aiemminkin ollut erilaisia ohjelmia, mutta nyt 
opimme toisiltamme uutta ja toimimme yhteisvoimin terveyden edistämiseksi ja potilaiden 
hyväksi. Jokaisella liitolla on myös omia osahankkeitaan. Diabetesliitto edistää erityisesti tyypin 
1 diabeetikoiden hoitoa, joka jäi hieman varjoon Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-
ohjelmassa Dehkossa. Mielenkiintoinen osahanke on Ykkösklubi, jossa tyypin 1 diabetesta 
sairastavat nuoret itse osallistuvat kummiryhmätoiminnan kehittämiseen. D-opisto käynnistyi 
elokuussa tyypin 2 diabeetikoille suunnatulla verkkokurssilla. Myöhemmin verkkokursseja on 
tulossa myös tyypin 1 diabeetikoille sekä hoidon ammattilaisille. Viisi juttua valottaa monipuo-
lista Yksi elämä -hankekokonaisuutta sivuilla 22–34.

Lehdessä on taustatietoa päättäjille, jotka tekevät diabeteksen hoitoon liittyviä taloudellisia 
ratkaisuja. Tärkeintä lienee ymmärtää, että diabeteksen hoitoon panostaminen on sijoittamista 
tulevaisuuteen. Lyhytjänteiset säästötavoitteet näyttävät hyvältä omalla vaalikaudella, mutta 
voivat johtaa moninkertaisiin kustannuksiin tulevaisuudessa (lue seuraavalla vaalikaudella). 
Raija Lithovius on kerännyt erinomaisesti yhteen kylmää taloudellista faktaa omassa katsauk-
sessaan. Aila Aholan artikkelissa annetaan vihjeitä siitä, miten omahoidon esteitä voi yrittää 
raivata pois hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Yhteistyö hyväksi tavaksi!  
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Kysy lisää! 

diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille,
työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Diabeteskeskuksessa

Diabeteskeskus
Tampere, p. 03 2860 111

. iabetes. kurssit
. iabetes. k ulutus

K ulutusta    

Ku t utusta

terveydenhuollon ammattilaisille, 
myös työpaikoilla kautta maan

01-44_DjaL_4_2013_RINNAKKAIS.indd   6 28.8.2013   14.15



7Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2013

 Jo puoli miljoonaa suomalaista sairastaa 

diabetesta, osa tietämättään. Diabetes on 

merkittävä rasite kansantaloudelle. Diabeteksen 

ja sen aiheuttamien lisäsairauksien varhainen 

toteaminen, elintapoihin vaikuttaminen 

sekä lääke- ja muu hoito ovat sijoituksia 

terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. 

Ennaltaehkäisy on ratkaisevasti halvempaa kuin 

jo syntyneiden terveysongelmien hoito.

Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä kansan-
sairauksista maailmassa. Suomessa arviolta puo-
li miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta, heistä        
200 000 tietämättään (1). Valtaosalla on tyypin 2 
diabetes (85 %:lla). Kansainvälisesti katsoen Suo-
mella on edelleen erityisasema tyypin 1 diabetek-
sen suhteen: ilmaantuvuus on maailman korkein ja 
kasvaa noin 3–4 % vuodessa (2). Mikäli suuntaus 
jatkuu, sairastuneiden lasten määrä kaksinkertais-
tuu seuraavien 15 vuoden aikana. 

Samanaikaisesti tyypin 2 diabetes lisääntyy räjäh-
dysmäisesti. Erityisen hälyttävää on se, että heiken-
tynyttä sokerinsietoa ja tyypin 2 diabetesta havaitaan 
ylipainon yleistymisen myötä myös nuorilla ja jopa 
lapsilla (3-5). Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, 
hoidossa olevien tyypin 2 diabeetikoiden määrä kak-
sinkertaistuu 12 vuoden välein (6). 

Tämän kehityksen seurauksena diabeteksen ai-
heuttamat sairaanhoidon kokonaiskustannukset ovat 
kasvaneet roimasti, yli 80 % vuodesta 1998 vuoteen 
2007 (7). Useimmissa Euroopan maissa sekä Yh-
dysvalloissa vähintään 10 % terveydenhuollon kus-
tannuksista aiheutuu diabeteksesta (7, 8). Tämä se-
littyy pääosin diabeetikkojen määrän kasvulla, vaikka 
yksittäistä diabeetikkoa kohti kustannukset ovat jopa 

Diabeteksen ehkäisy ja hyvä hoito 
ovat sijoituksia tulevaisuuteen

Raija Lithovius

laskeneet (7). Diabeteksen tehostunut diagnosointi 
on tuonut ajoissa uusia diabeetikoita hoidon piiriin 
ennen sairastumista kalliisiin lisäsairauksiin, kuten 
sydäninfarktiin tai munuaissairauteen. 

Samanaikaisesti ikääntyneiden määrä on kasva-
nut eliniän pidentyessä: yhä useampi elää riittävän 
kauan, jotta ehtii sairastua diabetekseen. Olennai-
nen merkitys on myös kehittyneillä ja oikein ajoite-
tuilla lääkehoidoilla. Suomessa lääkkeiden osuus 
diabeteksen aiheuttamista kokonaiskustannuksista 
on 25 %, mikä on lähes yhtä suuri menoerä erikois-
sairaanhoidon vuodeosastohoidon kanssa (kuva 1). 

Vaikka uudemmat lääkkeet ovat kalliimpia kuin 
aiemmin markkinoille tulleet, kalliimpikin lääkehoi-
to voi onnistuessaan pienentää myöhemmin muita, 
suurempia terveydenhuollon kustannuksia. 

Iso rasite 

kansantaloudelle

Diabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset (lääk-
keet, sairaalahoidot ja terveyskeskuspalvelut) olivat 
Suomessa jo vuonna 2007 noin 1,3 miljardia eu-
roa. Tästä valtaosa (830 miljoonaa euroa) oli dia-
beteksen aiheuttamia lisäkustannuksia (7). Lisä-
kustannukset laskettiin vähentämällä diabeetikon 
hoidon kustannuksista keskimääräisen väestöverro-
kin kustannukset. 

Diabeteksen tuottavuuskustannukset (sairaus-
poissaolot, ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen, 
ennenaikainen kuolema) olivat samana vuonna 1,3 
miljardia euroa. Yhdysvalloissa 17,9 miljoonan dia-
beetikon kokonaiskustannukset olivat vastaavana 
aikana 116 miljardia dollaria (85 miljardia euroa): 
tuottavuuskustannukset ja diabeteksen komplikaa-
tioiden aiheuttamat kustannukset olivat kummatkin 
58 miljardia dollaria (42 miljardia euroa) (8). Kus-
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tannusten luotettava vertailu on kuitenkin hankalaa, 
koska tutkimusmenetelmät, yksikkökustannukset ja 
laskelmissa mukana olevat tekijät vaihtelevat sekä 
maittain että tutkimuksesta toiseen. 

 tutkimuksen (9) mukaan lisäsairauksia 
saaneiden tyypin 1 diabeetikoiden hoidon kustan-
nukset olivat 12-kertaiset ja tyypin 2 diabeetikoi-
den 24-kertaiset verrattuna ikä- ja sukupuolikal-
taistettuihin verrokkeihin.  tutkimuksessa 
(7) taas vertailukohteena käytettiin koko väestön 
terveydenhuollon kustannusten keskiarvoa. Dia-
beteksen aiheuttamat kustannukset olivat silloin 

viisinkertaiset verrokkeihin verrattuna. Lisäsai-
rauksia saaneiden kustannukset olivat tyypin 1 
diabeetikoilla 2,4 kertaa ja tyypin 2 diabeetikoilla 
3,2 kertaa suuremmat verrattuna lisäsairauksilta 
välttyneisiin diabeetikoihin. 

Vaikka luvut vaihtelevatkin tutkimuksesta toi-
seen, on selvää, että diabeteksen hoito ilman 
komplikaatioita on huomattavasti halvempaa. Dia-
beteksen lisäsairauksia ennaltaehkäisevän ja hi-
dastavan hoidon laiminlyönti voi johtaa moninker-
taisiin kustannuksiin myöhemmin. 

Erikoissairaan-
hoidon avohoito 

11 %

Lääkkeet  
25 %

Hoitovälineet 
3 %

Terveys-
keskuksen vuode-

osastohoito
18 %

Terveys-
keskuksen avohoito 

17 %

Erikoissairaan-
hoidon vuodeosastohoito 

26 %

Lähde: Jarvala T, Raitanen J, Rissanen 
P. Diabeteksen kustannukset Suomessa 
1998–2007. Diabetesliitto 2009.
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Diabetes ja  
silmänpohja-
muutokset

Kirjoniementie 15
33680 Tampere

Hinta 4 €/kpl

Tilaukset ja lisätiedot:  www.diabetes.fi  

Päivitetty painos 2013!
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Myös 

perintötekijöillä 

on merkitystä, 

mutta niitä ei 

nykyisin tunneta 

riittävästi, jotta 

voitaisiin tunnistaa 

elinmuutoksille alttiit 

diabeetikot.

Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita hoito-
tarvikkeet, joiden osuus on vain 3 % kokonais-
kustannuksista. Näistä ollaan kuitenkin edelleen 
hanakasti säästämässä, vaikka komplikaatioiden 
ennaltaehkäisyssä hyvän sokeritasapainon saa-
vuttaminen on kaiken perusta ja omahoitovälineet 
tulisi nähdä paremminkin investointina kuin leik-
kausten kohteena.  

Merkki uhkaavasta 

munuaissairaudesta

Yksi hankalimmista ja kalleimmista mikrovasku-
laarisista (pienten suonten) komplikaatioista on 
diabeettinen munuaissairaus, joka kehittyy noin 
kolmasosalle kaikista diabeetikoista (10, 11). Sii-
hen liittyy monikymmenkertainen riski 
sairastua sydän- ja verisuonisairauk-
siin, ja kuolemanriski kasvaa sairau-
den etenemisen myötä (12). 

Mikroalbuminuria on selkeä merk-
ki munuaistaudin vaarasta. Tyypin 1 
diabeetikoista 20–30 %:lla havaitaan 
mikroalbuminuriaa 15 vuoden sairas-
tamisen jälkeen (13). Noin puolella 
heistä munuaisvaurio etenee oirei-
ta aiheuttavaksi ja hoitoa vaativaksi 
munuaissairaudeksi. Joka viidennellä 
tyypin 2 diabeetikolla todetaan valkuaisen liiallista 
erittymistä virtsaan jo sairauden toteamishetkellä 
(11). Kymmenen vuoden kohdalla valkuaisen erit-
tyminen on suurentunut 30 %:lla tyypin 2 diabeeti-
koista ja huomattavan runsasta se on 5 %:lla. 

Pitkään on tiedetty, että huono sokeritasapaino 
on tärkein komplikaatioille altistava tekijä. Diabe-
tes Control and Complications Trial (DCCT) -tutki-
muksen mukaan hyvä sokeritasapaino vähensi mik-
roalbuminuriaa 39 % ja albuminuriaa 54 % tyypin 
1 diabeetikoilla (14). 

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) -tut-
kimuksessa tehostetun hoidon ryhmässä tyypin 2 
diabeetikoilla todettiin mikrovaskulaarikomplikaa-
tioita 25 % vähemmän kuin verrokkiryhmässä (15). 
Myös perintötekijöillä on merkitystä, mutta niitä ei 
nykyisin tunneta riittävästi, jotta voitaisiin tunnis-
taa elinmuutoksille alttiit diabeetikot. Verensokeri-
tasapainon parantamisen ohella muita keinoja ovat 

verenpaineen alentaminen, veren rasva-arvojen kor-
jaaminen ja valkuaisaineiden saannin normalisointi 
sekä tupakoinnin lopettaminen (6). 

Munuaissairauden eteneminen 

lisää kustannuksia

Ajoissa aloitetulla ja riittävän tehokkaalla lääkehoi-
dolla (ACE:n estäjä tai angiotensiini II -reseptorin 
salpaaja) voidaan vaikuttaa munuaistaudin etene-
miseen, mutta sillä on myös kansantaloudellinen 
merkitys, kuten useat kustannusvaikuttavuustutki-
mukset ovat osoittaneet (16). 

Mitä pidemmälle sairaus etenee, sitä enem-
män kustannukset nousevat. Saksalaisessa tut-
kimuksessa (17) arvioitiin, miten munuaistaudin 

eteneminen normoalbuminuriasta 
mikroalbuminuriaan ja mikroalbumi-
nuriasta makroalbuminuriaan vaikut-
taa sairaanhoidon kustannuksiin. Lä-
hes 8 000:ta diabeetikkoa seurattiin 
enimmillään kahdeksan vuoden ajan. 
Niillä, joiden tauti eteni normoalbu-
minuriasta mikroalbuminuriaan, vuo-
sittaiset kustannukset nousivat  37 % 
(7 424 dollaria vs. 10 188 dollaria). 
Kun tauti eteni mikroalbuminuriasta  
makroalbuminuriaan, kustannukset 

nousivat  41 % (8 753 dollaria vs. 12 371 dolla-
ria). Kustannukset olivat kuitenkin jo seurantajak-
son alussa korkeammat niillä, joiden sairaus myö-
hemmin eteni kuin niillä, joiden sairaus ei edennyt. 

FinnDiane-tutkimuksessa tarkastelimme tyypin 
1 diabeetikoiden reseptilääkkeiden kustannuksia 
ennen loppuvaiheen munuaissairauden kehitty-
mistä (18). Yleisesti ottaen kustannukset nousivat 
normo-, mikro- ja makroryhmissä vuodesta 1995 
vuoteen 2005, mikä heijastaa yleistä lääkekustan-
nusten kehitystä Suomessa (kuva 2). Normo- ja 
mikroryhmän välillä ei ollut kuitenkaan suuria eroja 
kustannuksissa, mutta makroryhmässä kustannuk-
set olivat jo lähes 50 % korkeammat vuonna 2005. 

Mitä pidemmälle munuaissairaus etenee, sitä 
enemmän siihen liittyy muita sairauksia, kuten 
sydän- ja verisuonitauteja. Lisäksi tavallisia ovat 
munuaisten vajaatoiminnan aiheuttamat aineen-
vaihduntaongelmat (anemia, veren korkea fosfori- 
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Ilmeisesti taustalla 

olevien sairauksien 

ja munuaisten 

vajaatoiminnan 

hoito ennen 

dialyysin aloitusta 

on parantunut niin, 

että loppuvaiheen 

munuaissairauden 

riski on pienentynyt.
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ja kaliumpitoisuus, D-vitamiinin puute ja lisäkilpi-
rauhasen liikatoiminta), joita hoidetaan uusilla ja 
tehokkaammilla lääkkeillä.

Munuaisensiirto maksaa nopeasti

itsensä takaisin

Erityisen kallista hoito on silloin, kun se johtaa 
vaikeimpaan muotoon eli loppuvaiheen munuais-
sairauteen, joka vaatii aktiivihoitoa 
(dialyysi tai munuaisensiirto). Tämän 
vaikeimman muodon kumulatiivinen 
ilmaantuvuus tyypin 1 diabetesta sai-
rastavilla on Suomessa 20 sairastamis-
vuoden jälkeen 2,2 % ja 30 sairasta-
misvuoden jälkeen 7,8 % (19). Riski 
on kuitenkin pienentynyt yli puolella 
vuonna 1980 tai sen jälkeen diabetek-
seen sairastuneilla verrattuna niihin, 
jotka sairastuivat tautiin 1960-luvulla 
(20). 

Suomen Munuaistautirekisterin 
mukaan vuodesta 1999 lähtien tyypin 2 diabetes 
on ollut yleisin aktiivihoitoon johtava diagnoosi. 
2000-luvulla dialyysiin tulevien potilaiden mää-
rä on kuitenkin tasaantunut, vaikka diabeteksen 
esiintyvyys on kasvanut. Ilmeisesti taustalla olevien 
sairauksien ja munuaisten vajaatoiminnan hoito en-
nen dialyysin aloitusta on parantunut niin, että lop-
puvaiheen munuaissairauden riski on pienentynyt. 

Dialyysin vuosittaiset kustannukset potilas-
ta kohti vaihtelevat maittain ja hoitomuodoittain, 
mutta ovat keskimäärin 50 000 euroa (21, 22). 
Tutkimuksemme (23) osoitti, että myös reseptilää-
kekustannukset ovat huomattavat: loppuvaiheen 
munuaissairaudessa 11 vuoden kumulatiiviset 
lääkekustannukset olivat nelinkertaiset verrattuna 
niihin, joilla ei ollut vakavia komplikaatioita. Kun 

diabeteslääkkeet eivät olleet mukana, 
kustannukset nousivat 15-kertaisiksi 
(kuva 3). 

Munuaisensiirto tulee halvem-
maksi kuin dialyysihoito, ja se on-
kin yksi kustannustehokkaimmista 
hoidoista (24). Suomessa kaikista 
munuaisensiirtopotilaista lähes kol-
mannes on diabeetikoita.  
tutkimustuloksiin (22) perustuen on 
arvioitu, että ensimmäisen puolen 
vuoden aikana munuaisensiirron ai-
heuttamat kustannukset ovat noin     

40 000 euroa. Siirronjälkeinen hylkimistä estävä 
pysyväislääkitys maksaa puolestaan vuosittain noin 
10 000 euroa, joten siirtoleikkaus maksaa itsensä 
takaisin jo ennen toisen siirronjälkeisen vuoden 
päättymistä. Ongelmallista on, että siirteitä ei riitä 
kaikille tarvitseville ja odotusaika voi venyä vuosien 
mittaisiksi. 
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Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi
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materiaalitilaukset@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabeteksen perushoito

1010 Diabetes-kirja, 
 uudistettu painos 2011 52 euroa
2011 Tienviittoja diabeteksen 
 hyvään hoitoon – Opas tyypin 2  
 diabetekseen sairastuneelle  7 euroa 
5128  Ensitieto-opas – Tyypin 2 
 eli aikuistyypin diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2010 Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruus-
 tyypin diabeetikolle 11 euroa
5129  Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl Uusi
3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava 
 monipistoshoito -opas 8,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein* 
3073  Näin mittaat verensokerin* Uusi
3074  Näin seuraat ja säätelet 
 verensokeria* Uusi
3027  Liian matalan verensokerin oireet 
 ja ensiapu* Uusi

Ruokavalio

1016  Piiraat pullat pasteijat 
 – Leivonnaisohjeita 20 euroa Uusi
1015 Väriä ja voimaa – Parhaat 
 ruokavalinnat diabeteksen 
 hoidossa ja ehkäisyssä -kirja, 
 opastaa lukijaa tekemään 
 perusteltuja valintoja 19,50 euroa
1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia 
 -keittokirja 26 euroa
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan 
 -keittokirja 28 euroa
1013 Diabetes-lehden ruokavinkit 
 -keittokirja 15 euroa
2023 Diabetes ja keliakia 
 – Ruokaopas 8,50 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi 
 -opas 4,50 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas 
 terveydenhuoltoon ja 
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan -kirja 
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste 4 euroa

3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste 
 4 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 maksuton 
Sydänmerkki: 
 5121 Esite kuluttajille  
 5127 Juliste
5125 Lue pakkausmerkinnöistä -kortti,  
 maksuton
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus, 
 maksuton, vain netissä: 
 www.diabetes.fi 
 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 2 000 kcal
3018 Monipuolisia aterioita  
 350–400 kcal
3019 Monipuolisia aterioita  
 500–600 kcal
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/ 
 Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon 
 munuaisille

Diabeteksen ehkäisy

3050 Riskitesti, toimitusmaksut: 
 1–10 lehtiötä  10 euroa, 
 11–20 lehtiötä  20 euroa, 
 21–40 lehtiötä 40 euroa
4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone 
 pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now? 
 How to manage the risk of 
 type 2 diabetes 2,50 euroa 
9037 Tuijota omaan napaasi 
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on 
 ehkäistävissä -esite maksuton  
9038 Tyypin 2 diabetesvaara 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton 

Lasten diabetes

3037 Diabetes leikki-ikäisellä  
 – Opas päivähoitoon 4,50 euroa

3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 4,50 euroa
3028 Hei, mulla on diabetes -tiedote 
 lapsen lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren 
 lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
2013 Lapsen diabetes – Opas perheelle  
 11 euroa  Uudistettu
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 30 euroa
3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 8,50 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton 

Diabetes ja raskaus

2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus 
 5,50 euroa
2017 Raskausdiabetes 
 – Pidä huolta itsestäsi ja 
 vauvastasi -opas 5,50 euroa
 

Lisäsairaudet

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 4 euroa  Tarkistettu 2013

Jalkojenhoito

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito 
 -opas 6,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa Uusi
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-  
 lomake 50 sivua/7 euroa

Sosiaaliturva

5116 Diabeetikon sosiaaliturva
 maksuton, myös verkossa: 
 www.diabetes.fi/sosiaaliturva

*Repäisylehtiöt: 
50-sivuinen 17 euroa 
100-sivuinen 24 euroa

Aineistoa myös ruotsiksi, 
ks. www.diabetes.fi/svenska.

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista 
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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Taloudellisesti 

tiukemmat 

ajat johtavat 

helposti siihen, 

että panostetaan 

enemmän välittömiä 

hyötyjä tuottaviin 

toimiin eikä katsota 

tulevaisuuteen 

tai ainakaan 

budjettivuotta 

pidemmälle.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 

onnistuu

Tyypin 2 diabetes olisi suureksi osaksi ehkäistävis-
sä terveillä elintavoilla. Hyviä toimintamalleja dia-
beteksen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteami-
seen on jo. Pohjois-Karjala-projektin kokemukset ja 
tulokset tukevat ajatusta, että hyvin suunnitellulla 
ja systemaattisella yhteisötason terveysohjelmalla 
voidaan vaikuttaa väestön elintapoihin ja riskite-
kijöihin. Muutos johti kansainvälistäkin huomiota 
saaneeseen sydän- ja verisuonitautien 
ja kuolleisuuden laskuun (25). 

Valtakunnallisen Diabeteksen eh-
käisyn ja hoidon kehittämisohjelman 
(Dehkon) sekä sen tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyyn keskittyneen toimeen-
panohankkeen D2D:n myötä otettiin 
käyttöön tehokkaita tyypin 2 diabe-
teksen seulontamenetelmiä, kuten 
Riskitesti-lomake sairastumisriskin 
arviointiin (26). Seulonnassa löyde-
tyt henkilöt, joiden riski sairastua oli 
suurentunut, ohjattiin interventioihin. 
Niissä luotiin hoitopolkuja ja uusia 
toimintatapoja tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyyn. 

D2D-hankkeen kokonaiskustannukset olivat 8,4 
miljoonaa euroa, eli hankkeeseen sijoitettiin noin 
euro vuodessa yhtä D2D-alueen asukasta kohti (yh-
teensä 1,5 miljoonaa asukasta) (27). Suomalainen 
diabeteksen ehkäisytutkimus (Diabetes Prevention 
Study, DPS) osoitti ensimmäisenä maailmassa, et-
tä ihmiset, joiden sairastumisriski on suuri, voivat 
ehkäistä tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen ravin-
to- ja liikuntatottumuksia muuttamalla (28). Te-
hostetun ruokavalio- ja liikuntaohjauksen ryhmässä 
diabetesriski väheni lähes 60 %. Tämäntyyppisten 
interventioiden kustannusvaikuttavuudesta on 
myös vahvaa näyttöä (29, 30). 

Lapset ja nuoret huolena

Tyypin 2 diabeteksen nujertamisessa lapset ja nuo-
ret ovat nykypäivän huolenaihe. Lapsena omaksu-
tut elintavat, kuten ravinto- ja liikuntatottumukset, 
säilyvät aikuisuuteen asti. Siksi on huolestuttavaa, 
että nykyään jopa neljäsosa lapsista on ylipainoisia. 

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen (31) 
mukaan lapset saavat liikaa kovaa rasvaa, suolaa 
ja sokeria. Säännöllistä ruokailurytmiä, joka on 
yhteydessä pienempään ylipainon esiintyvyyteen, 
noudattaa alle puolet. Lisäksi kaksi kolmasosaa ty-
töistä ja yli puolet pojista liikkuu liian vähän. 

Mitä nuorempana sairastutaan diabetekseen, 
sitä aiemmin uhkaavat myös diabeteksen lisäsai-
raudet. Jos lasten ja nuorten aikuisten terveys-
käyttäytymistä kyetään muuttamaan myönteiseen 

suuntaan, voidaan merkittävästi vai-
kuttaa paitsi terveydenhuollon kus-
tannuksiin, myös heidän toimintaky-
kyynsä ja elämänlaatuunsa. Vastuu 
ei kuitenkaan voi olla pelkästään 
terveydenhuollolla, vaan tulosten ai-
kaansaamiseksi tarvitaan toimijoita 
yhteiskunnan kaikilta sektoreilta.

Ennaltaehkäisy investointina

Mitä myöhemmin hyöty- tai kus-
tannusvaikutukset syntyvät, sitä 
vähemmän niille yleensä annetaan 
painoarvoa (32). Taloudellisesti tiu-
kemmat ajat johtavat helposti siihen, 
että panostetaan enemmän välittömiä 

hyötyjä tuottaviin toimenpiteisiin eikä katsota tule-
vaisuuteen tai ainakaan budjettivuotta pidemmälle. 
Vaikka hoidot ovat kehittyneet, tyypin 1 diabeeti-
koiden sokeritasapaino ei ole parantunut viime vuo-
sikymmenten aikana halutulla tavalla (33). 

Edellisen laman aikaiset säästöt ovat heikentä-
neet erityisesti tyypin 1 diabeetikoiden hoitoa. Dia-
beteshoitajien määrää on vähennetty, ja aikuisten 
ja 16 vuotta täyttäneiden nuorten hoitoa on siirretty 
erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin. 

Hyvän omahoidon edellytykset ovat olleet uhat-
tuina etenkin nuorten diabeetikoiden hoidon siirty-
essä tahoille, joissa diabeetikkoja hoidetaan usein 
muiden tehtävien ohessa, ilman tarvittavia resurs-
seja. Monissa terveyskeskuksissa on pulaa paitsi ra-
hasta, myös osaavasta, kokeneesta ja sitoutuneesta 
henkilökunnasta. 

Minkään yksittäisen hoitomuodon kehittyminen 
ei auta, ellei diabeetikko ole sitoutunut hoitoonsa. 
Hyvän sokeritasapainon saavuttaminen on vaativaa, 
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sillä se edellyttää aktiivista, vastuullista ja jousta-
vaa omasta hoidosta huolehtimista. Siksi asiantun-
tevalla pitkäaikaisella hoitosuhteella on merkitystä 
hoidon onnistumisen kannalta. 

Lyhyen ajan kuluessa satsaukset diabeteksen 
ennaltaehkäisemiseksi sekä lisäsairauksien eh-
käisemiseksi ja niiden etenemisen hidastamiseksi 
kasvattavat kustannuksia. Vuosien mittaan kulut ta-
soittuvat, kun diabetekseen liittyvät elinmuutokset 
ja hankalat komplikaatiot, kuten ohitusleikkaukset 
ja dialyysihoidot, vähenevät. Tämä onnistuu kes-
tävällä tavalla vain siten, että terveyttä ja toimin-
takykyä koskevat menot nähdään investointeina 
tulevaisuuteen. 

Raija Lithovius

THM, tutkija

FinnDiane-tutkimus, Folkhälsanin tutkimuskeskus

Helsinki

raija.lithovius@helsinki.fi
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  Diabeetikon omahoidon esteitä

Aila Ahola

Päivittäinen omahoito määrää pitkälti 

diabeteksen hoidon onnistumisen. Käytäntö ja 

tutkimustulokset osoittavat, että diabeetikoiden 

keskimääräiset verensokeritasot ovat usein 

suosituksia suurempia. Miksi omahoito ei 

aina onnistu ja mitä olisi tehtävissä esteiden 

raivaamiseksi?

Diabeetikon omahoidon tavoitteena on verensoke-
ritason normalisoiminen ja siten liitännäissairauk-
sien riskin pienentäminen. Ihanteellisessa tilan-
teessa potilas ja terveydenhoitotiimi suunnittelevat 
omahoidon yhteistyössä. Tämän yhdessä sovitun 
hoito-ohjelman kulmakivenä on potilaan oma aktii-
visuus jokapäiväisissä toimissa ja valinnoissa. 

Diabeetikon omahoito ei kuitenkaan aina ole 
optimaalista, minkä vuoksi suositeltuja verenso-
keritasoja ei aina saavuteta. Diabeteksen tyypistä 
riippumatta kaikkein heikointa näyttäisi olevan 
ruokavalio- ja liikuntasuositusten noudattaminen 
(1,2). Sen sijaan lääkehoitoon liittyviä ohjeita nou-
datetaan huomattavasti useammin (2). 

Puutteellisen omahoidon takaa löytyy usein 
joukko erilaisia tekijöitä. Hoidon tehostamiseksi 
on tärkeää, että näitä hyvän hoidon esteitä tunnis-
tetaan ja että niihin yritetään vaikuttaa. 

Potilaat toivovat lisää tietoa

Menestyksellinen omahoito edellyttää, että poti-
laalla on aiheesta asianmukaista tietoa. Potilaiden 
omien arvioiden mukaan tiedon puute on yksi dia-
beteksen hyvän hoidon merkittävimpiä esteitä (3). 

Tiedon puute voi vaikuttaa kaikkiin diabetek-
sen omahoidon osatekijöihin. On merkittävää, että 
tietoa kaivataan toisinaan jopa sellaisista aiheista, 
joita hoitohenkilöstöön kuuluvat pitävät aivan pe-
rusasioina, kuten itse diagnoosista, verensokerin-
seurannan merkityksestä ja siitä, miten diabetek-
seen liittyviä komplikaatioita voidaan ehkäistä (4). 

Diagnoosivaiheessa potilas saa usein paljon tietoa, 
ja on mahdollista, että osa tästä tiedosta ei jää mie-
leen. Tämän vuoksi jo annetun tiedon kertaaminen 
seurantakäynneillä on tärkeää. 

Potilaiden tiedon ja taitojen lisäämiseksi on 
tehty erilaisia interventioita. Niihin pohjautuvan 
meta-analyysin perusteella näyttäisi siltä, että aina-
kin lyhyen ajan kuluessa tiedon taso ja omahoidon 
laatu näyttäisivät kohenevan (5). Lisääntynyt tie-
don määrä ei tästä huolimatta ole yksiselitteisesti 
yhteydessä verensokeritasoon. 

Tyypin 1 diabeetikoiden omahoidon koulutusoh-
jelma, brittien kehittämä DAFNE (Dose Adjustment 
for Normal Eating) on kuitenkin hyvä esimerkki 
kattavasta koulutuksesta, jonka avulla on saavu-
tettu loistavia tuloksia myös verensokeritasoissa 
(6). DAFNE-koulutuksessa painotetaan erityisesti 
insuliinin annostelun ja ruoan hiilihydraattimäärän 
välistä yhteyttä. Tieto yhdessä opittujen taitojen 
kanssa vapauttaa potilaan tekemään senhetkiseen 
elämäntilanteeseensa parhaiten sopivia valintoja ja 
on siten omiaan parantamaan koettua elämänlaa-
tua ja hoitotyytyväisyyttä (7).

Motivaation puute 

kompastuskivenä?

Uusien elämäntapojen omaksuminen ja ylläpito se-
kä vanhoista tottumuksista luopuminen ei aina ole 
helppoa. Vaikka kroonisen sairauden hoidossa tar-
vitaankin riittävästi tietoa ja taitoa, ilman riittävää 
motivaatiota niistä ei ole juurikaan hyötyä. 

Hoitohenkilöstö pyrkii osaltaan motivoimaan po-
tilaita muun muassa perustelemalla, miksi omahoito 
on tärkeää. Pysyvien elämäntapamuutosten saavut-
tamisessa riittävällä sisäisellä motivaatiolla on kui-
tenkin merkittävä asema. Erityisen haasteellista on 
omaksua sellaisia elämäntapoja, joiden seuraukset 
eivät ole välittömästi havaittavissa. Esimerkiksi ter-
veellisen ruokavalion noudattamisen aikaansaama 
hyöty voi olla havaittavissa vasta vuosia myöhemmin. 
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Vaikka tietoa terveellisistä elämäntavoista ja ris-
kitekijöistä olisikin riittävästi tarjolla, suositeltujen 
valintojen esteenä voivat toisinaan olla subjektiivi-
set terveysuskomukset. Hoitohenkilöstö punnitsee 
riskitekijöitä laajojen tutkimusten tuoman tilas-
tollisen näytön perusteella, mutta potilas saattaa 
huonojen mittaustulosten edessä uskoa olevansa 
se poikkeus, joka vahvistaa säännön. 

Tätä kuvaavat hyvin eräässä tutkimuksessa teh-
dyt havainnot. Joukolta tyypin 2 dia-
betesta sairastavia mitattiin seuraavat 
keskimääräiset arvot: painoindeksi 
31 kg/m2, vyötärönympärys 103 cm, 
verenpaine 152/85 mmHg ja HbA1c 
8,4 % (68 mmol/mol). Vaikka nämä 
arvot ovat tilastollisesti katsottuna 
yhteydessä ajan myötä suurenevaan 
diabeteksen liitännäissairauksien ris-
kiin, tutkimukseen osallistuneet dia-
beetikot eivät kuitenkaan olleet sanottavasti huo-
lissaan mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista (8). 
Kyse ei välttämättä ole siitä, etteivätkö potilaat olisi 
tietoisia riskeistä. Kyse on ennemminkin ajatteluta-
vasta, jolla yritetään vakuuttaa itselle, etteivät riskit 
koske juuri minua.

Sen lisäksi että ihmiset arvioivat omaa alttiut-
taan tiettyihin seuraamuksiin, terveyskäyttäytymis-
tä edeltää joukko muita, joko tietoisia tai tiedosta-
mattomia, ajatuskuvioita. Terveysuskomusmallin 
mukaan terveyskäyttäytymisen muutokset ovat sitä 
todennäköisempiä, mitä vakavampia seuraukset 
ovat. Ennen uusien toimintatapojen omaksumista 
ihminen myös arvioi toimintaan liittyvät hyödyt ja 
haitat. 

Elämäntapamuutokset ovat todennäköisempiä 
silloin, kun uudet tavat eivät vaadi aikaisempaan 
verrattuna liian suuria ponnistuksia ja niistä saa-
dut hyödyt ovat suuremmat kuin aiheutunut vaiva. 
Lisäksi erilaiset sisäiset ja ulkoiset käyttäytymis-
vihjeet voivat tukea terveysvalintoja. Sisäisiä käyt-
täytymisvihjeitä ovat esimerkiksi oireet ja ulkoisia 
hoitohenkilöstön antamat neuvot.

Aktiiviset hallintakeinot

käyttöön  

Hallintakeinoilla (coping) tarkoitetaan tietoisia 

pyrkimyksiä selviytyä haastavista tilanteista. Hal-
lintakeinot voivat liittyä yksilön kognitioihin, tuntei-
siin tai käyttäytymiseen. Etäisyyden ottaminen tai 
ahdistavan tilanteen kieltäminen ovat esimerkkejä 
kognitioihin liittyvistä hallintakeinoista. Joillekin 
tunteiden käsittely ja tulkinta ovat sen sijaan luon-
tevampia keinoja hallita ahdistusta. 

Hyvän omahoidon kannalta aktiivinen, tilanteen 
korjaamiseen pyrkivä toiminta on hyödyllisin. Tutki-

muksen mukaan kieltäminen hallinta-
keinona on yhteydessä suurempiin ja 
aktiivinen toiminta pienempiin veren-
sokeripitoisuuksiin (9). Lisäksi aktii-
vista ongelmanratkaisua käyttävien on 
havaittu olevan terveempiä verrattuna 
henkilöihin, joiden hallintakeinoja ku-
vaa toiveikkuus (10). 

Ongelmanratkaisuun tähtäävät 
aktiiviset hallintakeinot ovat tärkeä 

osa diabeetikon päivittäistä omahoitoa. Oleellista 
ongelmanratkaisussa on, että muutoksen tarve ja 
kohde täytyy ensin tiedostaa. Vasta tämän jälkeen 
voidaan määritellä tavoitteet, joihin halutaan pyr-
kiä, ja tunnistaa tavoitteiden saavuttamiseen liitty-
vät vaikeudet. 

Menestyksekkään ongelmanratkaisukyvyn mer-
kitys on osoitettu useissa tutkimuksissa. Sen on 
havaittu olevan yhteydessä terveellisimpiin ruoka-
valintoihin (11) ja verensokerin mittaustiheyteen 
(12). 

Eroon itsesyytöksistä

Hallintakäsityksellä (locus of control) tarkoitetaan 
yksilön käsitystä omista kyvyistään vaikuttaa hänel-
le tapahtuviin asioihin. Sisäisen hallintakäsityksen 
omaavat ihmiset uskovat voivansa vaikuttaa tapahtu-
mien kulkuun. Ulkoisen hallintakäsityksen omaavat 
puolestaan kokevat, että heille tapahtuvat asiat joh-
tuvat ennemminkin ulkoisista tekijöistä, kuten koh-
talosta, sattumasta tai muiden ihmisten toimista. 

Hallintakäsityksellä on arvatenkin suuri merki-
tys diabeteksen omahoidossa. Usko omiin vaiku-
tusmahdollisuuksiin on yhdistetty säntillisempään 
diabeteksen omahoitoon sekä parempaan itsearvi-
oituun diabeteksen hoitotasapainoon (13). 

Sisäinen hallintakäsitys ei kuitenkaan näytä ole-
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van yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se voidaan 
jakaa ”autonomia”- ja ”itsesyytös”-komponenttei-
hin. Molemmissa tapauksissa ihminen kokee pys-
tyvänsä vaikuttamaan tapahtumien kulkuun, mutta 
se, jolla on taipumus itsesyytökseen, kokee mah-
dolliset epäonnistumiset raskaammin omista toi-
mista tai ominaisuuksista johtuviksi. Siinä missä 
autonomia on yhdistetty parempaan minäpystyvyy-
teen ja henkiseen hyvinvointiin, itsesyytöksen on 
havaittu olevan yhteydessä epäsäännöllisempään 
verensokerinseurantaan ja ajoittaiseen ruoan ah-
mimiseen (14). 

Mahdollisesti sisäisen hallintakäsityksen kaksi-
jakoisuudesta johtuen sen yhteydestä verensokeri-
tasoon on saatu varsin ristiriitaisia tuloksia (9,13).

Lievätkin masennusoireet

vaikuttavat

Masennus on omiaan vaikuttamaan diabeteksen 
omahoitoon. Tutkimuksissa masennuksen oireita 
arvioidaan usein erilaisten kyselyiden avulla, ja 
mikäli saatu pistemäärä ylittää sovitun raja-arvon, 
vastaaja määritellään masentuneeksi. Oleellista on 
kuitenkin, ettei ainoastaan kliininen masennus, 
vaan myös vähäisemmät masennuksen oireet vai-
kuttavat haitallisesti omahoitoon. 

Eri tutkimuksissa masennusoireet on muun mu-
assa yhdistetty epäterveellisempään ruokavalioon, 
vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen, harvem-
paan verensokerinseurantaan sekä huonompaan 
lääkityksen noudattamiseen (15–17). Joissakin 
tutkimuksissa masentuneilta on lisäksi mitattu kes-
kimäärin korkeampia verensokeritasoja ei-masen-
tuneisiin verrattuna (18). Toisinaan tällainen yhteys 
on havaittu kuitenkin vain tyypin 1 diabeetikoilla 
(19). On arveltu, että insuliininan-
nostelu monimutkaistaa omahoitoa 
ja lisää sitä kautta todennäköisyyttä, 
että masennus häiritsee omahoito-
tapahtumia (20). 

On kuitenkin huomattava, että 
masennuksen ja sokeritasapainon 
välinen yhteys ei välttämättä tarkoi-
ta kausaalista yhteyttä. Sen lisäksi että masennus 
voi vaikuttaa haitallisesti verensokeritasoon hei-
kentyneen omahoidon kautta, on myös mahdollis-

ta, että huono verensokeritaso lisää masennuksen 
oireita. 

Hypoglykemian pelkoa

voi oppia hallitsemaan 

Hypoglykemia eli liian matala verensokeri on 
yleinen insuliinihoidon seuralainen, mutta sitä 
tavataan myös tablettihoitoisilla, erityisesti sulfo-
nyyliurealla hoidetuilla, diabeetikoilla. Lääkityksen 
lisäksi fyysisellä aktiivisuudella ja runsaalla alko-
holin käytöllä on verensokeria alentava vaikutus. 

Vakavassa hypoglykemiassa tajunnan 
tason heikentyminen estää potilasta 
toimimasta sokeritason korjaamiseksi 
ja jättää hänet muiden ihmisten hoito-
toimien armoille. 

Vaikka vakavaa hypoglykemiaa yri-
tetäänkin hyvällä hoidolla välttää, jopa 
36 % tyypin 1 diabetesta sairastavista 

ilmoitti kokeneensa elämänsä aikana vähintään yh-
den matalasta verensokerista aiheutuneen tajutto-
muustilan (21). Vakavaan hypoglykemiaan liittyvät 

Kuva: Juha Mattila / Diabetesliiton arkisto

17Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2013

Itsesyytöksen on havaittu 

olevan yhteydessä 

epäsäännöllisempään 

verensokerinseurantaan 

ja ajoittaiseen ruoan 

ahmimiseen.

01-44_DjaL_4_2013_PERUS.indd   17 28.8.2013   14.12



tekijät, kuten epämiellyttävät oireet, terveysriskit ja 
riippuvaisuus muiden avusta, saattavatkin johtaa 
siihen, että diabeetikko pyrkii tarkoituksenmukai-
sesti ylläpitämään liian korkeaa verensokeritasoa. 
Hypoglykemioiden pelko voi siten olla hyvän veren-
sokeritason saavuttamisen esteenä. 

Hypoglykemiapelon vaikutuksia omahoitoon on 
tutkittu ja on havaittu muun muassa, että se on 
itsenäisesti yhteydessä huonompaan insuliinihoi-
don noudattamiseen (22). Lisäksi varsinkin tyypin 
1 diabeetikoilla hypoglykemioiden pelko saattaa 
vaikuttaa merkittävästi halukkuuteen harrastaa lii-
kuntaa. Sellaiset tekijät kuin insuliinin toiminnan 
ymmärtäminen ja liikuntasuorituksen jälkeinen il-
tapala yöllisen hypoglykemian välttämiseksi voivat 
poistaa liikuntasuorituksiin kytkeytyviä hypoglyke-
miapelkoja. Hypoglykemiapelkojen selättämiseen 
tähtäävistä interventioista muun muassa kognitii-
vinen käyttäytymisterapia on osoittautunut hyödyl-
liseksi (23).

Perheen tuki ei ole

itsestäänselvyys

Ympäristön tuki on tärkeä tekijä kroonisen sairau-
den omahoidossa. Yksilöiden välillä on luonnolli-
sesti eroa siinä, millaista tukea he kaipaavat. Tuki 
voi olla emotionaalista, tiedollista tai käytännöllis-
tä tukea, johon voi liittyä taloudellisia tekijöitä ja 
ympäristön olosuhteisiin vaikuttamista. Myös kan-
nustus ja myötäeläminen voidaan kokea tärkeäksi. 

Tukea voidaan saada eri tahoilta. Eräässä tutki-
muksessa 43 % tyypin 2 diabeetikoista 
mainitsi hoitavan lääkärin pääasialli-
seksi tuen lähteeksi (24). Seuraavaksi 
eniten tukea saatiin puolisolta (20 %) 
tai muulta perheenjäseneltä (19 %). 
Kahdeksan prosenttia tutkittavista ei 
kokenut saavansa tukea keneltäkään. 
Saatu tuki näkyi samassa tutkimuk-
sessa terveellisempinä ruokailutottu-
muksina, runsaampana fyysisenä aktiivisuutena, 
säntillisempänä lääkehoidon noudattamisena sekä 
tiheämpänä verensokerin seurantana. 

Omahoidon muodoista ruokailu ja liikunta ovat 
erityisen alttiita ympäristön vaikutukselle, sillä 
ne ovat askareita, joita tehdään usein seurassa. 

Mikäli muut perheenjäsenet noudattavat epäter-
veellisiä elämäntapoja, terveellisten valintojen 
tekeminen saattaa olla potilaallekin vaikeampaa. 
Vaikka perheen antamaa tukea pidetään tärkeänä, 
se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Eräässä tut-
kimuksessa vain 13 % vastaajista koki, että muut 
perheenjäsenet olivat tehneet sellaisia elämänta-
pamuutoksia, jotka edesauttoivat vastaajan oma-
hoitoa (1). 

Lisäksi on havaittu, että kaikki tuki ei suinkaan 
ole hyödyllistä. Tutkijat havaitsivat, että sellaiset 
naispotilaat, joilla oli ylisuojeleva puoliso, eivät 
hyötyneet diabeteskoulutuksesta yhtä paljon kuin 
muut naiset (25). Tutkijat arvelivat, että ylisuojele-
va käytös viestittää luottamuspulasta, joka puoles-
taan vaikuttaa haitallisesti potilaan omakuvaan ja 
kykyyn huolehtia itsestään. 

Kuuntele ja perustele

Hoitohenkilöstöllä on vaikutusta siihen, miten po-
tilas hoitaa itseään. Tähän liittyen potilas-lääkäri-
suhteella on erityinen merkitys. Potilaiden näkökul-
masta hyvään potilas-lääkärisuhteeseen kuuluvat 
avoin keskusteluyhteys, lääkärin kyky kuunnella 
potilasta, riittävä käytettävissä oleva vastaanotto-
aika, riittävä tiedon jakaminen sekä hoito-ohjeiden 
perusteleminen (26). 

Eräässä tutkimuksessa, joka käsitti 1 092 tyy-
pin 2 diabetesta sairastavaa, suurin osa osallistu-
jista kuvasi potilas-lääkärisuhdettaan yksisuuntai-
seksi eli sellaiseksi, jossa lääkäri tekee päätökset 

ja potilaan odotetaan noudattavan an-
nettuja ohjeita (1). Kahteen suuntaan 
toimiva keskusteluyhteys on kuitenkin 
merkityksellinen, sillä sen on havaittu 
olevan yhteydessä runsaampaan fyy-
siseen aktiivisuuteen ja terveellisem-
piin ruokavalintoihin. 

Kommunikaation tehostamisen 
puolesta puhuvat havainnot siitä, et-

tä potilaiden ja lääkärien näkemykset vastaanotto-
käynnin aikana läpikäydyistä asioista voivat erota 
toisistaan merkittävästi. Eräässä tutkimuksessa 
lääkärien raportoimista, konsultaation aikana kä-
sitellyistä 308 aiheesta potilaat muistivat jälkeen-
päin vain 180 (27). Vaikka rajoitettu vastaanottoai-
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ka aiheuttaa omat haasteensa asioiden huolelliselle 
läpikäymiselle, tulisi myös kommunikaation laa-
tuun kiinnittää huomiota. 

Yksi keino varmistua siitä, että potilas on ym-
märtänyt käsitellyt asiat, on pyytää häntä kerto-
maan omin sanoin, mitä vastaanoton aikana on 
sovittu. Tämä mahdollistaa sen, että lääkäri voi 
korjata mahdolliset väärinymmärrykset jo tapaami-
sen aikana. Tutkimuksen mukaan potilailla, joiden 
hoitava lääkäri on varmistanut ohjeiden asianmu-
kaisen välittymisen, on todennäköisemmin parem-
mat HbA1c-arvot muihin potilaisiin verrattuna (28). 

Kerro tärkein ensimmäiseksi

Annettaessa uutta tietoa on hyvä muistaa, että ih-
misillä on taipumus muistaa parhaiten ensimmäi-
sinä sanotut asiat. Tärkeimmiksi mielletyt asiat 
kannattaa tuoda keskustelussa esille ensin ja vasta 
tämän jälkeen siirtyä muihin aiheisiin. Omahoidon 
tehostamiseksi ohjeiden riittävä perusteleminen on 
myös tärkeää. Asian välittymistä helpottaa mutkat-
toman kielen ja yksinkertaisten lauserakenteiden 
käyttö. 

Yleisten toteamusten sijaan ohjeistuksessa kan-
nattaa suosia mahdollisimman täsmällisiä neuvoja. 
Vaikeat asiat voi olla hyvä jakaa pienempiin osiin 
ja kerrata viestin tärkein sisältö vastaanottokäynnin 
päätteeksi. Kirjallisten ohjeiden antaminen muistin 
tueksi lisää viestin oikean välittymisen todennäköi-
syyttä.
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PUHEENVUORO  

Diabetekseen liittyy valtavasti asiaa ja tietoa, 

eikä hoitoa voi muistaa ja oppia ulkoa. Se täytyy 

ymmärtää, koska omahoito on aina soveltamista 

– erilaisina päivinä erilaisissa tilanteissa.

Hoidonohjauksen tavoitteena tulee olla 

ymmärryksen synnyttäminen. 

Me diabeetikoita ohjaavat ammattilaiset tuskas-
tumme ja turhaudumme usein työssämme, kun 
ohjauksestamme huolimatta diabeetikko ei saa 
verensokeritasapainoaan kuntoon. ”Ei ole moti-
voitunut hoitoonsa”, saatamme kirjoittaa hoito-
kertomukseen. En ole kuitenkaan koskaan kuullut 
diabeetikolta lausetta 
”En halua hoitaa hyvin 
itseäni”.

Hoidonohjauksen ta-
voitteena ei ole, että käy-
dään läpi kaikki ne asiat, 
jotka diabeteksesta pi-
täisi tietää. Tavoitteena 
on osaava diabeetikko. 
Diabetes ei pilaa osaa-
van diabeetikon elämää, 
ja hän on yhteiskunnalle 
halvin diabeetikko.

Ymmärtämisen ja tietämisen erot

Ymmärrys ei ole suinkaan kiinni ammatista tai älyk-
kyydestä, koulutuksesta tai varallisuudesta. Insu-
liinipumppujen alikäyttö on tästä hyvä esimerkki. 
Koulutetun ihmisen ajattelisi omin päin lukevan 
yksityiskohtaista ohjekirjaa ja ottavan sen avul-
la pumpun hyödylliset toiminnot käyttöön. Harva 
diabeetikko uskaltaa näin tehdä, vaan hän haluaa 
yleensä yhdessä ammattilaisen kanssa opetella, 
kokeilla ja pohtia. Hän haluaa olla varma, että on 
ymmärtänyt oikein. 

Hoidonohjaajan ajatuksia 
ymmärtämisestä

Kristiina Salonen

Tiedon vastaanottaminen ei takaa ymmärryksen 
syntymistä. Kaikki tunnemme diabeetikoita, joita 
on ohjattu paljon – mutta ovatko he ymmärtäneet? 
Kauan diabetesta sairastanut voi ymmärtää yllättä-
vän vähän, vaikka hänen usein oletetaan ymmärtä-
vän ja osaavan paljon. 

Perusta vahvaksi    
Diabeteksesta on tarjolla paljon tietoa. Tieto on 
usein sirpaleista, eikä diabeetikko tiedä, mikä kos-
kee häntä tai mihin uskoa. Kokonaisuuden hahmot-
taminen on vaikeaa. Huomio suuntautuu helposti 
epäolennaisiin yksityiskohtiin, ”lillukanvarsiin”.

Pohjalle on saata-
va peruspalikat – on 
turha kasata seinä- ja 
kattopalikoita, ellei 
perustus ole kunnos-
sa. Se on ohjausajan 
tuhlausta, johon 
niukkojen resurssien 
aikana ei ole varaa. 
Jos perustiedoissa 
on puutteita, uuden 
oppiminen on dia-
beetikolle vaikeaa, ja 
häneltä katoaa usko 
omiin kykyihinsä. 

Jokainen oppija valaa perustan omaan tahtiin-
sa, ja siinä tahdissa meidän ammattilaisten on 
eteneminen. Ymmärrys rakentuu yksilöllisesti, ja 
”taloista” tulee erikorkuisia. Vaikka talo jäisi mata-
laksi, voi pärjätä hyvin, jos peruspalikat ovat omissa 
käsissä. Taitava hoidonohjaaja poimii oikeat perus-
palikat kullekin. Diabeetikko saa näin onnistumi-
sen kokemuksia ja innostuu hoitamaan itseään. 
Innostunut ihminen toimii ja saa onnistuessaan 
lisää voimia hoitamiseen. 
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Hoidonohjaajan työn helmiä ovat hetket, jolloin 
huomaa ohjattavan oivaltaneen jonkin uuden asian. 
Mitä enemmän ammattilainen osaa yksinkertaistaa 
viestiään ja karsia, sitä enemmän syntyy oivalluk-
sia.

”Mä mittaan kyllä sokeria tosi hyvin, vihko täyttyy 
äkkiä. Mutta ei noi mittarit mitään hyviä ole. Aina 
tulee eri tulos. Mä mittaankin aina kolme kertaa 
ja panen keskiarvon ylös. Hoitajat ne aina jaksaa 
nipottaa liuskoista. Vihkoja kuluu monta vuodessa, 
joskus otan viimeisimmän mukaan. Jos vaikka lää-
käri ehtis sitä kattoon.”

”Mittasin mäkin sillon alussa, en nyt enää ai-
koihin. Se oli aina se sama 12 tai 13. Mitä sitä koko 
ajan samaa mittaa.”

Verensokerin omaseuranta on peruspalikka, joka 
hallitaan usein melko huonosti. Usein on epäsel-
vää, miksi mitataan, milloin mitataan ja mitä tu-
loksilla tehdään. Kuitenkin verensokerimittari on 
diabeetikon tärkeimpiä työkaluja. 

Verensokereiden käyttäytyminen ei ole mystiik-
kaa, vaan noudattaa ennemmin logiikan ja mate-
matiikan sääntöjä.  On raskasta elää vuosia aja-
tellen, että omat verensokerit käyttäytyvät miten 
tahansa, eikä niitä voi mitenkään hallita. Tätä aja-
tusta ammattilainen saattaa vahvistaa kirjoittamal-
la hoitokertomukseen ”vaikeahoitoinen diabetes”.

Tietääkö tyypin 2 diabeetikko, miten hänen 
elimistönsä toimii? Mitä maksassa tapahtuu? Entä 
haimassa? Mitä minä hoidan ja miksi? Miksi mi-
nulla on tämä lääke? Ilman näiden asioiden ym-
märtämistä on vaikea motivoitua. Ellei diabeetikko 
hallitse näitä perusasioita, hänen on vaikea sovel-
taa hoitoaan eri tilanteisiin.

”Meneekö sulla sokeri joskus liian matalalle?”
”Joo, on menny useinkin. Mutta ei se mitään hait-
taa, mä tunnen sen kyllä ennen pitkää ja syön sitten 
vaan jotakin. Onkos sulla sokerit usein korkealla?”

”Joo, aina ne seilaa korkealle. Ne sahaa oi-
keastaan 3:n ja 30:n välillä. Mutta ei se mitään 
haittaa, mä täräytän sitten vaan pikainsuliinia, kun 
huomaan sen korkean sokerin. Ei mun sokereissa 
mitään rotia olekaan, ne tekee ihan mitä vaan.”

Tietääkö tyypin 1 diabeetikko matkivansa terveen 
haiman toimintaa, kun käyttää insuliinikyniään? 
Osaako hän hakea perusinsuliinin annokset koh-
dalleen? Onko hän löytänyt oman pikainsuliini-
hiilihydraattisuhdelukunsa? Miten ja koska koholla 
olevaa verensokeria korjataan?

Uudet hoitomuodot eivät näytä parantavan tyy-
pin 1 diabeetikoiden HbA1c-tasoa. Parantaisiko sitä 
ymmärryksen lisääntyminen?  Mitäpä jos huolehti-
simme diabeetikoille käsiin peruspalikat, joilla he 
löytävät vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin. 

Ratkaisut löytyvät 

yhdessä neuvotellen

Ymmärrys syntyy keskustelussa toisten kanssa, kun 
peilaa omia ajatuksia toisen ajatuksiin, miettii ja 
pohtii, punnitsee ja oppii. Diabeetikoilta kiirii vies-
tejä, että on vaikea päästä keskustelemaan ammat-
tilaisen kanssa. Asioita pitäisi hoitaa nopeasti ja 
mielellään nykyajan viestimiä käyttäen. 

Parhaimmillaan vastaanottotilanne on ammatti-
laisen ja diabeetikon neuvottelutuokio, jonka aikana 
keskustellen etsitään yhdessä parhaita ratkaisukei-
noja omahoidon toteuttamiseen. 

Diabeetikko tarvitsee yksilöohjausta ja ryhmäoh-
jausta, jossa myös vertaistuen voima saadaan käyt-
töön. Toisten kokemusten ja ideoiden kuuleminen 
lisää ymmärrystä, ja usein myös helpottaa oloa.

Pohtikaamme ammattilaisina omaa ohjausta-
paamme ja sen monipuolisuutta – tuenko työssäni 
ymmärryksen syntymistä? Tarvitaan uusia ratkaisuja 
ja menetelmiä sekä valmiutta asenne- ja roolimuu-
toksiin, kun ohjataan erilaisia oppijoita erilaisilla 
ohjaustavoilla. Ennen kaikkea hoidonohjaukseen 
tarvitaan aina aikaa.  En voi mitenkään hyväksyä 
jatkuvaa ohjausajan vähentämistä.

Arvokas työ ansaitsee aikansa ja paikkansa.

Kristiina Salonen

Diabeteshoitaja

Diabetesliitto

kristiina.salonen@diabetes.fi

Kirjoitus pohjautuu puheenvuoroon, jonka kirjoit-
taja piti Diabeteshoitajien valtakunnallisilla koulu-
tuspäivillä Tampereella 2012. Lainaukset Diabetes-
keskuksen kursseilla käydyistä keskusteluista.
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Päämääränä on 

väestön terveydentilan 

koheneminen 

suhteessa nykyisiin 

ennusteisiin tasa-

arvoisesti sukupuolesta, 

asuinpaikasta, 

sosiaalisesta asemasta 

ja etnisestä taustasta 

riippumatta.

Yksi elämä on Aivoliiton, Diabetesliiton ja 

Sydänliiton yhteinen hankekokonaisuus, jonka 

tavoitteena on edistää suomalaisten valtimo-

terveyttä. Yksi elämä koostuu useista osa-

hankkeista, jotka ajoittuvat vuosille 2012–2017.
 

Yksi elämä on ainutlaatuinen kolmen järjestön yh-
teishanke ja myös tärkeä yhteiskunnallinen avaus. 
Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto solmivat jo 
vuonna 2009 aiesopimuksen yhteisestä ohjelma-
työstä suomalaisten terveyden tukemiseksi. Tuo 
aiesopimus konkretisoitui Yksi elämä -hankekoko-
naisuudeksi toukokuun lopulla 2011, jolloin järjes-
töt jättivät Raha-automaattiyhdistykselle yhteisen 
rahoitushakemuksen. 

Hankesuunnitelmassa kuvattiin, 
mikä on kunkin järjestön rooli yhtei-
sessä kokonaisuudessa. Hankekoko-
naisuuden käynnistämistä valmistel-
tiin tiiviisti koko syksy, ja myönteisen 
rahoituspäätöksen jälkeen toiminta 
päästiin käynnistämään heti vuoden 
2012 alusta.

Yksi elämä -hankkeet pyrkivät 
siihen, että ihmiset tahtovat edistää 
omaa terveyttään ja tietävät saavansa 
tarvittaessa hyvää hoitoa. Päämääränä on väestön 
terveydentilan koheneminen suhteessa nykyisiin 
ennusteisiin tasa-arvoisesti sukupuolesta, asuin-
paikasta, sosiaalisesta asemasta ja etnisestä taus-
tasta riippumatta.

Yksi elämä rakentaa hyvinvointia 
yhteistyössä

Sari Koski

Tieto ja menetelmät kaikkien käyttöön

Yksi elämä -hankekokonaisuuden keskeiset toi-
minnot ovat monipuolinen terveysviestintä sekä 
toimintamallien kehittäminen. Yksi elämä raken-
taa verkkopalvelun, josta löytyy menetelmiä, kou-
lutussisältöjä, julkaisuja ja ohjeistuksia terveyden 
edistämiseen elämän eri vaiheissa. Verkkopalvelu 
on jäsennetty ikäkausittain, ja sivustolle sijoitetut 
työkalut ovat hyödynnettävissä itsenäisesti ja jär-
jestöistä riippumatta. Ne soveltuvat yksittäisten ih-
misten ja terveydenhuollossa toimivien päättäjien 
käyttöön.

Yksi elämä -verkkosivusto avataan alkuvuodesta 
2014, ja sen kehittäminen jatkuu tulevina vuosi-

na yhteistyössä terveysalan ammatti-
laisten ja sivuston käyttäjien kanssa.  
Aluksi verkkopalvelusta löytyy paljon 
jo aikaisemmin kehitettyjä työkaluja, 
kuten terveydenhoitajille tarkoitettu 
Neuvokas perhe -sovellus perheiden 
elintapaohjaukseen, ryhmänohjaajille 
tarkoitettu Tulppa-aineisto sekä Dia-
beteksen hyvän hoidon laatumittarit 
ja -avaimet, diabeteksen ehkäisyma-
teriaali ja OTA-ohjauskartta, joka on 
suunniteltu motivoivan elintapaohja-

uksen tueksi. 
Yksi elämä -hankkeissa kehitetyistä materiaa-

leista ensimmäisinä sivustolle sijoitetaan Tunne 
Pulssisi -materiaali, D-opiston verkkokurssit ja 
Ykkösklubi, nuorten vertaistoiminnan kummimalli.

Päätavoitteet ovat
tukea terveyttä läpi elämän
ehkäistä valtimosairauksia ja edistää varhaista diagnosointia 
ajaa kuntoutuksen ja vertaistuen sisällyttämistä kiinteäksi osaksi sairauksien hyvää hoitoa.
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Keskeisenä toimintamallina on yhteistyöverkos-
tojen rakentaminen muiden toimijoiden, julkisen ja 
yksityissektorin sekä järjestöjen kanssa. Yksi elämä 
-yhteistyöhön voivat tulla mukaan toimijat ja tahot, 
jotka jakavat tavoitteen ihmisen oikeudesta mah-
dollisimman hyvään terveyteen ja täyteen elämään 
ikävuosista tai terveydentilasta riippumatta. Yhteis-
työverkostoja rakennetaan sekä valtakunnallisesti 
että paikallisesti yhdistämällä järjestöjen paikallis-
yhdistysten voimia. Monilla paikkakunnilla kolmen 
järjestön yhdistykset ovat järjestäneet jo entistä 
enemmän yhteistä toimintaa ja yhteisiä tapahtu-
mia. Myös näihin tarvitaan julkista ja yksityistä 
sektoria kumppaneiksi.

Mikä Yksi elämä?
Yksi elämä on Aivoliiton, Diabetesliiton ja 
Sydänliiton yhteinen suurhanke suomalaisten 
valtimoterveyden parantamiseksi. Siihen kuuluvia 
osahankkeita ovat muun muassa:

D-opisto
verkkokursseja tyypin 1 ja tyypin 2 diabetek-
sesta diabeetikoille ja hoidon ammattilaisille 

Ykkösklubi
tyypin 1 diabetesta sairastavat nuoret kehittä-
vät kummiryhmätoimintaa erityisesti vaihee-
seen, jolloin hoito siirtyy aikuisten hoitoyksik-
köön

Tunnetko nämä tyypit?
tutustuttaa eri diabetestyyppeihin: tyypin 2 
diabetekseen, tyypin 1 diabetekseen ja ras-
kausdiabetekseen 

Vertaistoiminta
rakentaa kumppanuutta vertaisten sekä  
yhdistysten ja terveydenhuollon välille

Tunne pulssisi
tavoitteena tehdä pulssin tunnustelusta koko 
kansan itsepuolustustaito 

Pieni päätös päivässä
pysyviin elintapamuutoksiin kannustava  
menetelmä 

112
tavoitteena aivoverenkiertohäiriöiden ja 
sydäninfarktin oireiden tunnistus ja nopea 
toiminta

Neuvokas perhe
tukee terveysneuvontaa

OTA-ohjauskartta
Oman terveyden avaimet -apuväline tukee 
motivoivaa elintapaohjausta

Tulppa
avokuntoutusmalli perusterveydenhuoltoon

Kuntoutuskokonaisuuden 

hahmottaminen 

ja kuntoutuksen 

saavutettavuuden 

parantaminen ovat 

suuria tavoitteita, jotka 

palvelevat kaikkia 

pitkäaikaissairaita. 

Vertaistoiminta vahvasti mukana

Tämän vuoden aikana Diabetesliiton Yksi elämä 
-hankkeet keskittyvät vertaistoiminnan vahvis-
tamiseen paikallistasolla. Paikallisyhdistyksille 
järjestetään vertaistukihenkilö- sekä vertaistuki-
ryhmänohjaajakoulutusta, ja lisäksi kehitetään 
vertaistoimijoiden tukimuotoja. 
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Diabetesta sairastavien hoidon kehittämis-
hankkeissa panostetaan uusien kokemuksellisten 
menetelmien kokeiluun sekä tyypin 1 diabetesta 
sairastavien hoidon kehittämiseen. Tyypin 1 dia-
beetikoille suunnattuja hankkeita on esitelty tar-
kemmin tässä lehdessä sivulla 27. 

Kuntoutuskokonaisuuden hahmottaminen ja 
kuntoutuksen saavutettavuuden parantaminen ovat 
suuria tavoitteita, jotka palvelevat kaikkia pitkäai-
kaissairaita. 

Hyvinvoinnin edistäminen punaisena lankana

Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeiden henkilöstöllä 
on monipuolista osaamista ja kokemusta. Projekti-
päällikön ja projektisihteerin lisäksi siihen kuuluvat 
vuonna 2013 viestintäsuunnittelija, digitaalisen 
viestinnän tuottaja sekä viisi projektisuunnittelijaa. 
Projektisuunnittelijoista kolme on diabeteshoitajia, 
yksi liikunnan asiantuntija ja yksi psykologi. 

Yhdessä elämässä kaiken toiminnan ja viestin-
nän punaisena lankana on hyvinvoinnin edistämi-
nen. Olemme yhdessä pohtineet, miten hyvinvoin-
nin edistäminen näkyy Yksi elämä -hankkeissa ja 
millä keinoin hyvinvointia voitaisiin edistää vieläkin 

tehokkaammin. Meidän pitää tavoittaa ihmiset en-
tistä paremmin, ja siihen tarvitsemme uudenlaisia 
viestimiä vanhojen keinojen lisäksi. Apua haetaan-
kin digitaalisen viestinnän tarjoamista mahdolli-
suuksista. 

Haluamme kuunnella ihmisiä ja saada näky-
viin heidän ajatuksiaan hyvinvoinnista ja sen tu-
kemisesta. Näitä ajatuksia voimme jatkossa jakaa 
myös terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, 
jotta kohtaamiset olisivat vuorovaikutteisia ja tu-
kisivat mahdollisimman hyvin pitkäaikaissairaiden 
omahoitoa.

Sari Koski 

Projektipäällikkö 

Diabetesliiton 

Yksi elämä -hankkeet   

sari.koski@diabetes.fi 

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | p. 03 2860 111 (klo 9–13) | f. 03 2860 422 | www.diabetes.fi

Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö

24 € / 100 sivun lehtiö 

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.fi/d-kauppa
D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen
Perushoito 

 Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 8,50 €

Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruustyypin diabeetikolle 11,00 €

 Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €

 Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl, 37 €/50 kpl

Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen 15,00 €

 Tyypin 1 diabeteksen hoito – Ohjelehtinen

     maahanmuuttajille, suomi, englanti, venäjä 2,00 €

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
 Hiilihydraattien arviointi

 Monipuolisia aterioita 350–400 kcal

Monipuolisia aterioita 500–600 kcal

Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal

Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal
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Ylhäältä alas suunnatun 

terveysvalistuksen aika on ohi.  

Nyt edistämme terveyttä toisiamme 

kuunnellen ja kokemuksia 

jakaen.

Reilu puoli vuotta sitten is-
tuin Vierumäen Urheilu-
opistossa saunanlauteilla. 
Menossa oli ensimmäinen 
työviikkoni ja käynnissä 
Sydänliiton liittopäivät. 
Löylynheiton lomassa tuli 
puheeksi terveys. Saunakaverini totesi, että hänellä 
on sydänvaivoja ja miehellä diabetes. 

”Me ollaan hyvä pari, sillä sairautemme täyden-
tävät toisiaan. Niihin on samanlainen hoitokin.”

Päätin ottaa talteen tuon arjen viisauden. Sa-
mat asiat, jotka tekevät hyvää sydä-
melle, edistävät myös diabeteksen 
hyvää hoitoa. Kyllä ne hyvää tekevät 
myös aivoille ja mielelle – siis ihmi-
selle kaikkineen.

Yksi elämä -hankkeiden kanta-
vana ajatuksena on tukea terveyttä 
läpi elämän. Terveysvalistus on toki järjestöille tut-
tua, mutta nyt sitä tehdään toisella tavalla. Olemme 
yhdessä päättäneet, että näissä hankkeissa terve-
yttä edistetään toisilta oppien, kuunnellen ja koke-
muksia jakaen.  

Elämän läpi jatkuvassa terveyden tukemisessa 
avainroolissa on sairauksien varhainen diagnosoin-
ti. Juuri tässä asiassa meillä on paljon opittavaa 
Diabetesliitolta ja esimerkiksi sen kehittämältä 
riskitestiltä. Tämän vuoden kuuden ensimmäisen 
kuukauden aikana diabeteksen riskitestin on tehnyt 
www.diabetes.fi-sivustolla peräti 62 000 ihmistä 
eli noin 12 000 ihmistä kuukaudessa.  Diabetes-

Yksi elämä etenee toisiltamme oppien

Eija Seppänen

riskitestin tähän men-
nessä tehneiden koko-
naismäärää on mahdoton 
sanoa tarkasti, mutta on 
arvioitu, että riskitestin 
olisi täyttänyt Suomessa 
vuoden 2012 loppuun 
mennessä kaikkiaan noin 
500 000 ihmistä.

Kolmas tärkeä tehtävä 
meillä Yhdessä elämässä 
on ajaa kuntoutuksen ja 
vertaistuen sisällyttämis-

tä osaksi sairauksien hyvää hoitoa. Näissä asioissa 
minun on pakko kertoa teille Timon tarina.
 

Elämä on kalvoja hurjempaa

Terve mies oli saanut 2006 aivoinfarktin kalliosuo-
jassa, raahautunut autolleen ja aja-
nut takaisin ihmistenilmoille tilaa-
maan itselleen ambulanssin. Timon 
tarinassa kaikki ei mennyt, kuten 
me suomalaisessa yhteiskunnassa 
toivoisimme. Sairas mies on saanut 
taistella oikeuksista, jotka hänelle 

eittämättä kuuluvat. 
Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Timo on 

päättänyt pitää itsensä liikkeellä ja ajokortin voi-
massa. Hänen elämänvoimansa on pökerryttävän 
vahva.  Hän on myös kyydinnyt kaverinsa katso-
maan paikallisia mäkihyppytorneja. Näissä mäki-
montuissa kaverit muistelivat hurjaa nuoruuttaan. 

Timo halusi tulla kertomaan tarinansa minulle, 
jotta en hautautuisi hienoihin strategioihin ja han-
kekaavioihin, vaan tulisin kentälle kuuntelemaan 
ja jakamaan kokemuksia ja kohtaamaan ihmisiä.

Olen noudattanut Timon ohjetta ja ennättänyt 
jo jonkin verran jutella paikallisten Diabetes-, Ai-

Terveysvalistus on toki 

järjestöille tuttua, mutta 

nyt sitä tehdään toisella 

tavalla.
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Kuva: Hanne Itärinne

vo- ja Sydänyhdistysten toimijoiden kanssa. Sitä 
tietoa haluan vielä paljon lisää ja muillekin jaet-
tavaksi.
 

Hiljainen tieto kuuluviin

Yksi elämä -hankkeissa on mukana monikymmen-
päinen ammattilaisten joukko. On kouluttajia, 
projektikoordinaattoreita, ravitsemus- ja liikunta-
asiantuntijoita, lääkäreitä ja hoitajia. Heille on ker-
tynyt myös valtava määrä hiljaista tietoa. 

Kutsuimme Diabetesliiton psykologi Helena 
Nuutisen kanssa laajan joukon ammattilaisia yh-
teiseen verkkoaivoriiheen kertomaan, miten Yksi 
elämä -hankkeen ylevistäkin tavoitteista tehdään 
totta. Aivoriihi on vielä kesken, mutta tässä kolme 
näkemystä, jotka muut mukanaolijat ovat kokeneet 
parhaiksi: 

Kokemuskoulutusluennot

”Kokemuskouluttajana kerron kuulijoille, kuin-
ka pienillä fiksauksilla ja huomioimisilla pystyy 
antamaan pitkäaikaissairaalle tasa-arvoisen 
kohtelun ja kuinka hyvältä se sairaana tai vam-
maisena tuntuu.”

Pitää puhua myös hyvinvoinnista ja
onnellisuudesta.

”Ylhäältä alas tapahtuva terveysvalistus ei ole 
Yksi elämä -strategian mukaista. Tavoitteena 
on ihmisten kutsuminen mukaan toimimaan 
omaksi hyväkseen ja parantamaan elämänhal-
lintaansa. Elämänhalun ja toivon kokeminen 
ovat jaksamisen ja johdonmukaisen arjen hal-
linnan edellytyksiä. Osa tätä arkea ovat elin-
tavat ja itsensä hoitaminen ja myös sairaana 
itsestään huolehtiminen.”

Jalkautuminen todellisuuteen

”Selkeästi on tarvetta sille, että hankkeissa 
toimivat ihmiset ymmärtäisivät paremmin so-
sioekonomisia eroja. Valistustyötä tehdään pal-
jon ylätasolla, hyvinvoiva ryhmä valistaa toisia 
hyvinvoivia. Konkreettista toimintaa pitää lisätä 
tyyliin Jamie Oliverin kouluruokailuhankkeet.”

Täydennämme toisiamme

Haluaisin, että Yksi elämä -hankkeissa eri yhdis-
tysten paikalliset toimijat löytäisivät toisensa. Ha-
luaisin myös, että Yksi elämä -hankkeissa työtään 
tekevät oppivat toisiltaan  toimivia käytäntöjä ja 
soveltavat niitä omissa hankkeissaan. 

Yksi tärkeimmistä kansalaisryhmistä, joita ha-
luamme tavoittaa, ovat ruuhkavuosien kiireessä 
elävät ihmiset. Heidän tavoittamisekseen olemme 
sopineet kumppanuudesta erityisesti liikuntaan eri-
koistuneen tuotantoyhtiön Elixirin kanssa. Olemme 
mukana Elixirin tv-ohjelmissa Nelosella sekä Elixi-
rin verkko-tv-palvelussa http://yksielama.elixir.tv/.
Yhdessä tuotamme uudenlaista terveysviestintää, 
jonka tavoitteena on saada ihmiset innostumaan ja 
kiinnostumaan omasta terveydestään. 

Yksi elämä -hankekokonaisuudessa meille jo-
kaiselle on varattu oma roolimme. Kuten talvinen 
saunakaverini kertoi, täydennämme toisiamme. 
Parhaat käytännöt ja tekemisen tavat syntyvät pai-
kallisesti, siellä missä tekijät kohtaavat. 

Haluaisin, että kertoisitte minulle omista toi-
veistanne. Välineistä näppärin taitaa olla sähköpos-
ti. Toinen tapa ovat Yksi elämä -uutiskirjeet, joihin 
löydät linkin esimerkiksi Diabetesliiton verkkosivun 
www.diabetes.fi kautta. Uutiskirjeiden tarkoitus on 
pitää yllä vuoropuhelua kaikkien niiden kesken, jot-
ka haluavat olla kehittämässä Yksi elämä -hankkei-
ta. Uutiskirjeessä kerromme myös verkkoaivoriihen 
tulokset sekä haastamme teidät kaikki taas uuteen 
aivoriihen. Tai kutsukaa kylään.  Henkilökohtaisia 
kohtaamisia ei verkkokaan voita, vaikka tehokas ja 
nopea onkin.

Eija Seppänen 

Viestintäpäällikkö 

Yksi elämä -hankkeet – Aivoliitto, 

Diabetesliitto, Sydänliitto 

eija.seppanen@sydanliitto.fi

 
P.S. Toissa päivänä Timo soitti Lapista mökiltä. 
Savuahvenet odottivat pöntössä ja elämä oli 
kohdillaan. 
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Elämänlaatu ja hyvinvointi 

kulkevat punaisena lankana 

kaikissa Aivoliiton, Diabetesliiton 

ja Sydänliiton Yksi elämä 

-hankkeissa. Tyypin 1 diabetesta 

sairastavien suotuista 

hoitotasapainoa tuetaan useilla 

diabeteshankkeilla. Avainsanoja 

ovat kokemuksellisuus, 

toiminnalliset menetelmät, vertaistuki, 

kuntoutus ja oman osaamisen tukeminen.

Terveyden edistämiseen, valtimosairauksien ehkäi-
syyn ja omahoidon tukemiseen on alettu tuoda ko-
kemuksellisen oppimisen menetelmiä. Draamasta 
ja esimerkiksi voimaannuttavasta valokuvauksesta 
saadaan kaivattua uutta näkökulmaa myös tyypin 1 
diabeteksen hoitoon. 

Yhden elämän Toiminnallisten menetelmien 
osahankkeessa nostetaan esiin sairauden herät-
tämiä tunteita ja autetaan käsittelemään niitä. 
Kokemuksellista oppimista hyödynnetään vertais-
tuessa ja pitkäaikaissairauden kanssa elämisen tu-
kemisessa. Osahankkeeseen sisältyy seminaareja, 
työpajoja ja koulutuspäiviä. Tavoitteena on, että 
Yhden elämän aikana syntyy kokemuksellisesta 
oppimisesta kiinnostuneiden ohjaajien verkosto. 

Uusia kokemuksellisia menetelmiä etsitään 
myös nuorten hoidonohjaukseen. Diabetesliiton 
Yksi elämä -hankkeet ja Nuorten Diabetesyhdistys 
järjestävät osallistavan draaman viikonlopun tyypin 
1 diabetesta sairastaville nuorille. Kokeilun tavoit-
teena on saada nuorten näkemyksiä siitä, miten 
kokemukselliset menetelmät auttaisivat hoidonoh-
jauksessa. 

Nuorten Ykkösklubi  

Ykkösklubi on tyypin 1 diabetesta sairastavien nuor-

Yksi elämä edistää uusin opein  
tyypin 1 diabeetikoiden hoitoa

Johanna Wirta

ten aikuisten suunnittelema Yksi elämä 
-osahanke. Siinä rakennetaan toiminta-
malli vaiheeseen, jossa  noin 14–18-vuo-
tiaat  tyypin 1 diabetesta sairastavat nuo-
ret siirtyvät lasten poliklinikalta aiempaa 
itsenäisempään omahoitoon ja tervey-
denhuollon kanssa asiointiin. Osahank-
keessa koulutetaan täysi-ikäisiä tyypin 1 
diabetesta sairastavia nuoria toimimaan 
itseään hieman nuorempien kummeina 

ja auttamaan diabeteksen hoidossa nuoruuden kuo-
hujen aikana.

Kummitoiminta yhdistyy terveydenhuollon am-
mattilaisten järjestämään ryhmänohjaukseen, jossa 
kummit ovat mukana ryhmien vetäjinä ja vertaisina. 
Nuoret kutsutaan ryhmään sairaalan kautta, ja ryh-
män toiminnan tiheys ja tarkemmat sisällöt raken-
tuvat nuorten toiveiden mukaan. 

Ryhmässä on 8–10 henkilöä, ja kummit tapaa-
vat heidät 2–4 kertaa sekä syys- että kevätkaudella. 
Tavoitteena on tavata kerran myös nuorten huol-
tajat.

 Kummit toimivat ryhmässä pareittain ja voivat 
pyytää mukaan asiantuntijoita ryhmän toiveiden 
mukaan. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 
sairaalassa ja sen jälkeen pääosin muualla. Diabe-
teshoitaja voi osallistua kokoontumisiin. 

Kummien koulutus alkaa syksyllä 2013, ja en-
simmäiset ryhmät alkavat loppusyksystä. Kokeilu-
paikkakuntina aloittavat Espoo ja Pori.  

Uutta vertaistoimintaa

Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeissa käynniste-
tään uutta vertaistukihenkilötoimintaa, joka täy-
dentää jatkossa yhdistysten järjestämää vertais-
toimintaa. Kirjassa ”Vertaistoiminta kannattaa” 
kirjoittajat  et al. (1) määrittelevät va-
paaehtoistoiminnan ja vertaistuen yhteiskunnalli-
sesti merkittäväksi toiminnaksi, jolla voi olla vahva 
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ennaltaehkäisevä merkitys olematta kuitenkaan 
terapiaa. Vertaistuessa asiantuntijuus ja kokemuk-
sellinen tieto toimivat rinnakkain ammatillisen 
asiantuntijuuden kanssa haastaen tätä myös jolta-
kin osin uudistumaan. 

Vertaistukihenkilötoiminnan käynnistämises-
sä tehdään yhteistyötä Aivoliiton ja Sydänliiton 
kanssa, joilla vertaistukihenkilötoiminta on jo osa 
pysyvää toimintaa. Kolmen liiton yhteistyönä kou-
lutuksia pystytään järjestämään alueellisesti ym-
päri Suomea, ja kaikki vertaistukihenkilöt saavat 
koulutuksen. Ensimmäinen vertaistukihenkilöiden 
koulutus järjestetään kutsukoulutuksena syksyllä 
2013 Kajaanissa. 

Vertaistukihenkilötoiminnan lisäksi myös ver-
taistukiryhmän ohjaajakoulutusta kehitetään kol-
men järjestön kesken. Yhteinen koulutus järjes-
tetään loppusyksystä 2013 Tampereella, sekin 
kutsukoulutuksena. 

Yhdistyksissä tapahtuva vertaistoiminta perus-
tuu vapaaehtoisuuteen. Yhden elämän hankkeissa 
etsitään erilaisia tapoja vapaaehtoistyöntekijöiden 
jaksamisen tueksi. Diabetesyhdistysten ja terveyden-
huollon henkilökunnan välistä yhteistyötä tuodaan 
näkyväksi. Vertaistukea integroidaan kehittämisen 
myötä terveydenhuollon hoitoketjuihin, jotta tieto 
vertaistuesta tavoittaisi kaikki diabetesta sairastavat.  

Tukea vanhemmille ja isovanhemmille

Diabetesta sairastavien nuorten vanhemmille on ke-
hitteillä yhteistyössä Diabetesliiton järjestöosaston 
kanssa oma ekstranetsivustonsa. Se on jäsenistölle 
suunnattu verkossa toimiva vertaistukipalsta, jossa 
diabetesta sairastavien nuorten vanhemmat voivat 
jakaa kokemuksiaan toisten vanhempien kanssa. 
Teknisten ongelmien ratkaisun ja kokeiluvaiheesta 
saatujen kokemusten myötä ekstranetsivustoa laa-
jennetaan muillekin ryhmille.

Myös diabetesta sairastavien 
lasten isovanhemmilla on vertaistu-
en tarvetta, sillä isovanhemmilla on 
huoli niin diabetekseen sairastuneis-
ta lapsenlapsistaan kuin omien las-
tensakin jaksamisesta. Isovanhem-
mille järjestetään Tampereella 15. 
maaliskuuta 2014 vertaistukea sekä 
lasten ja nuorten diabetesta käsitte-

levä seminaari, johon odotetaan osallistujia ympäri 
maata. Tavoitteena on myös, että isovanhempien 
vertaisryhmiä järjestettäisiin eri puolilla Suomea. 
Seminaarista kerrotaan lisätietoa loppuvuodesta. 
Tavoitteena on, että isovanhemmat löytäisivät toi-
sensa ja saisivat vertaistukea toisiltaan. 
 

Kuntoutus 

ja osaaminen esiin 

Diabetesta sairastavien kun-
toutus on murroksessa. So-
peutumisvalmennuksesta ja 
kuntoutuksesta ei välttämät-
tä ole saatavilla riittävästi 
tietoa, ja kuntoutukseen voi 
olla vaikea päästä. Diabe-
testa sairastavan kuntoutus 
käsittää laajasti ymmärrettynä kaiken omahoidon 
tuen, josta jatkuva hoitopaikan tarjoama ohjaus ja 
tuki ovat merkittävimmät. 

Kuntoutuskurssilla diabetesta sairastavalla on 
mahdollisuus keskittyä muutamaksi päiväksi oman 
sairautensa hoitoon ja löytää ratkaisuja arjen on-
gelmakohtiin. Parhaimmillaan kuntoutus voimaan-
nuttaa ja lisää elämänlaatua. Kuntoutuskurssilla 
voidaan ottaa huomioon hoidon kokonaisuus ravit-
semuksesta psykologisiin tekijöihin ryhmän anta-
maa vertaistukea unohtamatta. 

Diabetesta sairastavalla voi olla tarve päästä 
kuntoutukseen missä sairauden vaiheessa tahan-
sa. Usein kuntoutuksen tarve kasvaa erityisesti ikä-
kausiin tai elämäntilanteisiin liittyvissä siirtymä- ja 
muutosvaiheissa. Kuntoutuksen asiakastyössä tar-
vitaan substanssiosaamisen ja vuorovaikutusosaa-
misen lisäksi prosessiosaamista – tämä tarkoittaa 
sitä, että työntekijä ymmärtää, millaista tukea dia-
betesta sairastava tarvitsee sairauden eri vaiheissa 
ja osaa ohjata hänet tarvittavan tuen piiriin. 

Yhden elämän tavoitteena on nivoa 
kuntoutus ja vertaistuki osaksi diabe-
teksen hoitoa alusta alkaen. Tavoitteena 
on myös, että hoitoketjut ovat asiakas-
lähtöisiä. Kuntoutuskäsitteen avaami-
sen ja selventämisen tavoitteena on 
auttaa terveydenhuoltoa tunnistamaan 
asiakkaan kuntoutuksen tarve, jotta 
tämä osattaisiin ohjata kuntoutuksen 
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piiriin. Toimiva kuntoutus on suunnitelmallista ja 
kokonaisvaltaista. Yksi elämä pyrkii edistämään 
hoito- ja kuntoutussuunnitelman käyttöönottoa ja 
tukemaan sen kehittymistä diabetesta sairastavien 
hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun työvälineenä. 
 

Diabetesta sairastavan 

oma Osaamiskartta

Diabetesliitto kehitti vuonna 2006 perusterveyden-
huollon ja työterveyshuollon yksiköille Osaamis-
kartta-menetelmän edistämään diabeteksen hyvää 
hoitoa. Osaamiskarttaa hyödynnetään laajalti eri 
ammattilaisten diabetesosaamisen kartoittamises-
sa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Yhden elämän tavoitteena on tuottaa diabe-
tesosaamiskartan tyyppinen työkalu myös tyypin 
1 diabetesta sairastaville aikuisille. Diabetesosaa-
miskartta antaa diabetesta sairastavalle mahdolli-
suuden seurata omaa kehittymistään sairautensa 
asiantuntijana. Se tukee osaltaan terveydenhuol-
losta saatavaa hoidonohjausta ja nostaa näkyville 
diabeetikon arkea. Osaamiskartan avulla diabetesta 
sairastavan on mahdollista tunnistaa ne osa-alueet, 
jotka hän hallitsee, ja havaita ne, joissa hän kokee 
tarvitsevansa lisäohjausta hoitotiimiltä.

Yhden elämän suunnitelmissa on myös kou-
luttaa terveydenhuoltohenkilöstöä hyödyntämään 
tyypin 1 diabeetikon osaamiskartan tuloksia hoi-
donohjauksessa. Osaamiskartan osaamisalueita 
ja sisältöjä suunnittelee työryhmä, joka koostuu 
tyypin 1 diabetesta sairastavista aikuisista, ter-
veydenhuollon edustajista sekä ravitsemuksen ja 
liikunnan asiantuntijoista. Osaamiskartta-työkalu 
valmistuu keväällä 2014. Osaamiskartta sijoitetaan 
Diabetesliiton internetsivuille uuteen verkkokoulu-
kokonaisuuteen, D-opistoon. D-opisto käynnistyi 
elokuussa 2013 vastasairastuneiden Tyyppi 2 tu-
tuksi -kokeilukurssilla.

Diabetes 

ja työelämä 

Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä jatkohanke 
tyypin 1 diabetesta sairastavien työkyvyn ja työhyvin-
voinnin edistämiseksi. Ensimmäisessä hankkeessa 
vuosina 2010–2011 tutkijat havaitsivat, että yh-
deksällä kymmenestä tyypin 1 diabetesta sairas-
tavasta oli työssään ainakin yksi riskitekijä, jonka 

yhteydessä diabetes tulisi ottaa huomioon. Lisäksi 
oli yleistä, että työssä oli verensokereihin haitalli-
sesti vaikuttavia tekijöitä. Vain 6 % tutkittavista 
ilmoitti, että työjärjestelyissä oli tehty muutoksia 
diabeteksen vuoksi. 18 % oli salannut sairautensa 
esimieheltään ja 28 % työtoveriltaan. 

Myös työterveyshuollossa oli tietämättömyyttä 
diabetesta sairastavien työkyvystä ja työoloista. 

Yliopiston jatkohankkeessa kehitetään erityisesti 
työpaikoille hyviä käytäntöjä, jotka ovat myös diabe-
testa sairastavien, työterveyshuollon ja työsuojelun 
käytettävissä. Yksi elämä toimii näiden toimintamal-
lien levittämisessä yhteistyökumppanina. 

Tunne oikeutesi 

ja tunnista oma vastuusi

Diabetesta sairastavan oikeudet ja vastuut -osahan-
ke käynnistyi vuoden 2012 lopussa. Sen tavoittee-
na on nostaa esille diabetesta sairastavien henki-
löiden oikeuksia ja vastuita terveydenhuollossa, 
yhteiskunnassa, koulussa ja työelämässä. Projekti 
pohjautuu Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n  ”In-
ternational Charter of Rights and Responsibilities 
of People with Diabetes” -julistukseen. Julistus 
löytyy suomeksi Diabetesliiton sivuilta esimerkiksi 
hakusanoilla oikeudet ja vastuut. 

Projektissa päivitetään Diabetesliiton vuonna 
2005 julkaisema Parempaan diabeteksen hoitoon 
– diabeetikon oikeudet ja oma vastuu -esitteen se-
kä kansallisen diabetesohjelman Dehkon tuottamien 
diabeteksen hyvän hoidon avaimien sisällöt. Lisäksi 
viimeistellään aiemmin aloitettu Jalkojenhoidon hy-
vän hoidon avaimet -opas erityisesti perusterveyden-
huollon diabeteshoitotyön ammattilaisten työn tueksi.

Esitesarja lasten, nuorten ja aikuisten diabetek-
sen hyvän hoidon avaimista muistuttaa sairauteen 
liittyvien asioiden moninaisuudesta ja myös oikeuk-
sista ja vastuista.

Johanna Wirta 

Projektisuunnittelija

Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet   

johanna.wirta@diabetes.fi

Artikkelin kuvitus Tunnetko nämä tyypit? -osahankkeesta.

1. Holm J, Huuskonen P, Jyrkämä O, Karnell S, Laimio A, Lehtinen 
I, Myllymaa T, Vahtivaara J-M. Vertaistoiminta kannattaa.  Asu-
mispalvelusäätiö ASPA 2011; 11. 
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Uusia avauksia                    Aila Laitinen

Kaikki keinot diabeetikoiden elämänlaadun, hy-
vinvoinnin edistämisen ja hoitotasapainon paran-
tamiseen ovat kiistatta enemmän kuin tarpeellisia. 
Yksi elämä -hanke on kokonaisuudessaan laaja, 
monipuolinen ja tervetullut, mutta siihen sisältyy 
myös varsin kunnianhimoisia uusia avauksia tyypin 
1 diabeetikoiden hoidon tehostamiseen.

Kokemuksellisuuden nykyistä tehokkaampaa 
hyödyntämistä pidän merkityksellisenä diabeetikoi-
den ohjauksessa. Tästä hankkeen kummi- ja ver-
taistukitoiminta ovat hyvänä esimerkkinä. Erityisesti 
nuorten omien ajatusten huomioiminen suunnitte-
lussa on ensiarvoista. Uutta on myös koko diabee-
tikon lähipiirin huomioiminen nykyistä paremmin.

Hankesuunnitelmassa esitetyt omahoitoa ja hoi-
donohjausta edistävät uudistukset asettavat myös 
diabetesalan ammattilaisille positiivista muutos- ja 
kehittämispainetta. Resurssien jakamista varsinkin 

Vihdoinkin!                Liisa Hiltunen

perusterveydenhuollossa tarvitaan, jotta kaikki dia-
beetikot saavat tarvitsemansa turvallisen ja oikea-
aikaisen tuen sekä ohjauksen sairautensa hoidossa. 
On osattava luopua jostakin, jotta voi kokeilla uutta. 
Eri hoitotahojen yhteistyön tehostaminen on tärke-
ää, samoin hoitoketjujen aito asiakaslähtöisyys.

Hankkeessa tehdään yhtä aikaa muutoksia mo-
nella rintamalla. Toivottavasti uusien ajatusten ja 
toimintatapojen jalkauttamiseen satsataan riittäväs-
ti voimavaroja. Urakka on tarpeellinen, mutta jok-
seenkin haasteellinen. Reaalielämässä hienotkaan 
ideologiat eivät automaattisesti muutu toiminnaksi 
eivätkä uudet hoitokäytännöt jalostu itsestään.

Aila Laitinen

Diabeteshoitaja, terveydenhoitaja

Kaarinan kaupunki, terveyspalvelut, 

diabetesvastaanotto 

aila.laitinen@kaarina.fi

Yksi elämä -hankesuunnitelmasta nousi ensimmäi-
senä mieleen vanha sanonta "hyvää ei odota koskaan 
liian kauan". Lopultakin tyypin 1 diabeetikoiden hoi-
don parantamiseksi on tulossa jotain selvästi uutta ja 
kättä pidempää! Näin monipuolisista osahankkeista 
ainakin joissain voinee olettaa päästävän tavoittei-
siin – osin vanhoilla tutuilla, osin uusilla työkaluilla. 

Seminaarien ja koulutuspäivien järjestäminen 
on kokeneille järjestöille normaalia rutiinia, mutta 
haaste onkin siinä, miten ohjaajien koulutus saa-
daan hyödyttämään diabeetikoiden arkielämää. Jos 
nuorten Ykkösklubi onnistuu tavoittamaan kum-
meiksi kyvykkäitä, ehkäpä vain vähän aikaa sitten 
oman siirtymävaiheensa ohittaneita nuoria aikuisia, 
on tarjolla yksi keskeinen vertaistuen muoto. Juuri 
siirtymävaiheen uusien toimintamallien kehittämi-
selle on erityistä tilausta. 

Ohjaus- ja kummitoiminnan linkittäminen tervey-
denhuoltoon on vaativa, konkretiaa edellyttävä tavoi-

te. Pitää huolehtia myös siitä, etteivät terveydenhuol-
lon ammattilaiset ala liikaa omistaa tätä prosessia. 
Erityisen ilahduttavaa Yhden elämän tyypin 1 diabe-
tes -hankkeissa on kokonaisvaltaisuus, mikä näkyy 
myös vanhemmille ja isovanhemmille tarjottavassa 
ekstranet-tukipalvelussa. Silti mietin käytännön poti-
laskokemusteni pohjalta, olisiko lähitulevaisuudessa 
hyvä laajentaa tätä jossain muodossa myös diabeeti-
koiden työympäristöihin ja muuhun lähipiiriin.

Uskon ja toivon, että Yksi elämä suunnitelman 
mukaisesti toteutuessaan tuo kauan kaivattua uutta 
ryhtiä tyypin 1 diabeetikoiden hoitoon. Hankekoko-
naisuuden toteutumista ja tuloksia tulisi myös arvi-
oida ja tarvittaessa fiilata pitkin sen matkaa. Toivotan 
hankkeelle parasta menestystä!

Liisa Hiltunen

Diabetesvastuulääkäri

Oulun terveyskeskus, diabetesvastaanotto

liisa.hiltunen@oulu.fi

Diabeteshoitaja ja -lääkäri arvioivat 
Yksi elämä -suunnitelmia:
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Uuden, verkossa toimivan D-opiston 

ensimmäinen kurssi, Tyyppi 2 tutuksi, käynnistyi 

elokuussa osoitteessa diabetes.fi/d-opisto. 

Mukaan pääsi 20 hiljattain tyypin 2 diabeteksen 

diagnoosin saanutta.

D-opistossa voidaan jatkossa pitää vuosittain usei-
ta verkkokursseja, myös muista diabetesaiheista ja 
eri kohderyhmille. Pilottikurssin jälkeen D-opiston 
kurssit suunnataan Diabetesliiton jäsenille tai ne 
tulevat muuten maksullisiksi. Kursseja räätälöi-
dään myös diabeteksen hoidon ammattilaisille. 

”Lähivuosien suunnitelmissa on tehdä D-opis-
toon kurssikokonaisuus esimerkiksi lääkäreille”, 
Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeiden projekti-
päällikkö  kertoo.

D-opisto aloitti verkossa Tyyppi 2 
tutuksi -kurssilla

”Paine diabeteksen hoidon kurssien ja lisä-
koulutuksen järjestämiseen verkossa kasvaa niin 
meidän organisaatiossamme kuin muuallakin. Tar-
vitaan uudistumista ja uusia toimintatapoja”, Koski 
lisää.

Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssilla avautuu vii-
koittain uutta sisältöä kuuden viikon ajan: tekstejä, 
videoita ja muun muassa keskustelupalsta. Lisäksi 
verkkokeskustelun kysymyksiin vastaa pari kertaa 
kurssin aikana diabeteshoitaja tai esimerkiksi ra-
vitsemusterapeutti reaaliaikaisesti. Vertaisen koke-
mukset diabeteksen kanssa elämisestä välittyvät 
kurssilaisille videoterveisinä. 

”Verkkokurssi voi tavoittaa sellaisia henkilöitä, 
joita muut keinot eivät puhuttele. Se myös joustaa 
omien aikataulujen mukaan”, Koski toteaa.
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Lähivuosien 

suunnitelmissa on 

tehdä D-opistoon 

kurssikokonaisuus 

esimerkiksi lääkäreille.
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Tiimiklubi
25.–26.10.2013

Lääkäreille  
ja muille  

diabetestiimien 
ammattilaisille

Teema:
Tyypin 1

diabeteksen hoidon 
kehittäminen

Lue lisää
diabetes.fi/
tiimiklubi

Mistä ylikuolleisuus johtuu?
Hajautettu vai keskitetty hoito?

T1D:n hoito Ruotsissa
T1D ja raskaus ym.
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Eteisvärinä lisää aivoinfarktin riskin keskimäärin 

viisinkertaiseksi. Se on aivoinfarktin 

merkittävimpiä taustatekijöitä. Mikä tärkeintä, 

eteisvärinään liittyviä aivoinfarkteja voidaan 

estää tehokkaasti. Aivoliiton ja Sydänliiton 

Tunne pulssisi -kampanjassa 60 vuotta 

täyttäneitä opastetaan säännölliseen pulssin 

tunnusteluun aamuin illoin. Terveydenhuollon 

ammattilaistenkin kannattaisi ottaa potilaan 

pulssin tunnustelu uudelleen tavaksi.

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. 
Sitä sairastaa noin 100 000 suomalaista. Eteisvä-
rinälle altistaa ennen muuta ikä: alle 60-vuotiailla 
se on harvinainen, yli 75-vuotiaista enemmän kuin 
joka kymmenes sairastaa eteisvärinää.

Läppäviat, sepelvaltimotauti ja monet muut 
sydänsairaudet lisäävät eteisvärinän riskiä. Kohon-
nut verenpaine ja diabetes, jotka usein esiintyvät 
yhdessä, ovat keskeisiä taustasyitä. 
Ikäjakauman nuoremmassa päässä 
esiintyy itsenäistä eteisvärinää, jon-
ka taustalla ei ole muuta sydänsai-
rautta.

Miten eteisvärinä tunnistetaan?

Eteisvärinässä normaalin, sinussol-
mukkeen säännöllisen toiminnan 
hallitseman rytmin tilalle tulee eteisten järjestäy-
tymätön sähköinen toiminta. Kaoottisia sähköpur-
kauksia on 400–600 minuutissa. Toiminta on liian 
tiheää saadakseen aikaan eteisten mekaanista su-
pistusta: eteiset kirjaimellisesti värisevät kuin pöy-
dälle heitetty hyytelö. Sähköpurkaukset johtuvat 
eteis-kammiosolmukkeeseen, josta onneksi vain 
osa pääsee läpi kammioiden puolelle. Jos sydä-
messä on tehokkaammin johtava sähköinen yhteys 
(Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä, WPW), tiheä 
eteisrytmi voi johtua kammioihin aiheuttaen kam-
miovärinän.

Kun johtoradat ovat terveet eikä käytössä ole 
jarruttavaa lääkitystä (beetasalpaaja), tuoreen 

Pulssin tunnustelu tavaksi            Mikko Syvänne

eteisvärinän aikainen kammioiden supistustaajuus 
on noin 120–160 minuutissa. Koska eteisimpuls-
sit tulevat solmukkeeseen satunnaisesti, kammiot 
supistuvat epäsäännöllisesti. Valtimopulssi on siis 
epäsäännöllinen, mikä onkin eteisvärinän tärkein 
tunnistettava ominaisuus.

Eteisvärinän aikainen pulssi on siis aina epä-
säännöllinen (lukuun ottamatta harvinaista tilan-
netta, jolloin samanaikaisesti on täydellinen eteis-
kammiokatkos). Epäsäännöllisyyttä voivat aiheuttaa 
myös lisälyönnit. Jos niitä on harvakseltaan, tunnis-
taminen ei tuota vaikeuksia. Jos lisälyöntisyys on 
runsasta, sen kliininen erottaminen eteisvärinästä 
voi olla vaikeaa tai mahdotonta.

Epäsäännöllisyyden lisäksi eteisvärinäpulssille 
on ominaista epätasaisuus. Sillä tarkoitetaan puls-
siaaltojen vaihtelevaa voimakkuutta. Kun rytmi on 
epäsäännöllinen, kammioiden täyttövaiheen (dias-
tolen) kesto vaihtelee, jolloin iskutilavuus vaihtelee 

vastaavasti. 

Oireet vaihtelevat

Eteisvärinän oireet vaihtelevat suu-
resti. Kaikki eivät tunnista epäsään-
nöllistä rytmiä. Toisaalta jotkut ais-
tivat lisälyönnit hyvinkin tarkkaan. 
Normaalikin sydämen rytmi voidaan 
aistia ”tykytyksenä”, jos huomio sat-

tuu hiljaisena hetkenä kiinnittymään siihen.
Eteisvärinä leikkaa sydämen pumppaustehosta 

noin neljänneksen, mikä saatetaan havaita heiken-
tyneenä suorituskykynä. Tämä jää huomaamatta, 
jos aktiivisuus on vähäistä. Toisaalta jos eteisvä-
rinärytmi on epätarkoituksenmukaisen tiheä ja sy-
dän on muuten vaurioitunut, seurauksena voi olla 
akuutti vajaatoiminta ja keuhkopöhö.

Oireiden epämääräisyys ja jopa puuttuminen 
voivat johtaa siihen, että ensioireena on aivoin-
farkti. Eteisvärinään liittyvät aivoinfarktit ovat kes-
kimäärin vakavampia kuin muilla mekanismeilla 
syntyvät.
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Eteisvärinän ja aivoinfarktin yhteys

Supistumattomat eteiset toimivat passiivisina ve-
ren kauttakulkureitteinä. Eteisten poukamiin, eri-
tyisesti vasempaan eteiskorvakkeeseen, muodostuu 
seisovan veren lätäköitä, joissa veri hyytyy. Hyytymä 
voi irtautua ja kulkeutua verivirran mukana eteen-
päin. Suorin reitti on aivoverenkiertoon. Hyytymä-
kappaleet ovat usein kooltaan sellaisia, että ne hy-
vin riittävät tukkimaan suuren aivovaltimon. Lisäksi 
hyytymä voi matkan varrella hajota, jolloin tukoksia 
syntyy useiden aivosuonten alueelle.

Eteisvärinä on havaittava ajoissa

Oireiltaan epämääräisen eteisvärinän toteaminen 
ajoissa vaatii aktiivisuutta. Avuksi ovat riski-iässä 
olevien sydän-, diabetes- ja verenpainepotilaiden 
vuositarkastukset, joissa rekisteröidään EKG aina-
kin poikkeavien kliinisten löydösten selvittämiseksi 
ellei rutiininomaisesti. Vuosi on kuitenkin pitkä ai-
ka. Tarkastusten välillä tulee hyödyntää verenpai-
neen omamittaukset, jolloin laitteen varoittaessa 
rytmihäiriöstä tulee selvittää, mistä on kyse.

Tehokkain tapa eteisvärinän varhaiseksi toteami-
seksi on omatoiminen pulssin tarkkailu. Varsinais-
Suomessa käynnissä oleva tutkimus on jo osoittanut, 
että 75 vuotta täyttäneet oppivat useimmiten puls-
sin tunnustelun ja ovat halukkaita sitä tekemään. 
Seurauksena ei ole ollut ruuhkaa terveyskeskuksiin. 

Pulssin tunnustelun merkitystä lisää se, että 
eteisvärinä voi olla jatkuva tai esiintyä itsestään 
loppuvina kohtauksina. Potilaan havainto epäillys-
tä eteisvärinäjaksosta on otettava vakavasti, vaikka 
se EKG:tä otettaessa olisi ehtinyt mennä ohi. Täl-
löin pyritään järjestämään nopea pääsy EKG:hen 
seuraavan kohtauksen tullessa ja mahdollisesti teh-
dään EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (holter).

Eteisvärinän diagnoosilla on merkitystä

Oli eteisvärinä oireinen tai oireeton, jatkuva tai 
puuskittainen, sen tulee johtaa aivoinfarktiriskin 
arvioon CHA2DS2VASc-pisteytyksen avulla. Ellei ris-
ki ole pieni (0 pistettä), on harkittava antikoagulaa-
tiohoitoa, joka vähentää aivoinfarktin riskiä 60 %. 

Useimmiten hoitona on varfariini tavoitteena 
INR-arvo 2–3. Ellei varfariinihoito onnistu, vaih-
toehtoina ovat uudet trombiinin tai hyytymistekijä 

Xa:n estäjät. Nykyään asetyylisalisyylihappoa suo-
sitetaan vain, jos potilas ei halua tehokkaampaa ja 
vuotoriskeiltään suunnilleen samanarvoista antiko-
agulaatiohoitoa.

Tunne pulssisi

Aivoliitto ja Sydänliitto toteuttavat parhaillaan Tun-
ne pulssisi -kampanjaa, jossa 60 vuotta täyttäneitä 
opastetaan säännölliseen pulssin tunnusteluun aa-
muin illoin. Muuhun päivittäiseen rutiiniin, kuten 
hampaiden harjaukseen, yhdistettynä tämä ei vie 
merkittävästi aikaa eikä aiheuta vaivaa.

Pääpaino on pulssin epäsäännöllisyyden tunnis-
tamisessa. Opetteluvaiheessa kannustetaan myös 
laskemaan pulssin taajuus ja kirjaamaan se viikon, 
parin ajalta. Näin oma pulssi tulee tutuksi ja myö-
hempien poikkeamien tunnistaminen helpottuu.

Ihmisiä kannustetaan ottamaan yhteyttä perus-
terveydenhuoltoon, jos aiemmin säännöllinen puls-
si muuttuu epäsäännölliseksi. Pulssin tunnustelu 
voi johtaa muidenkin rytmihäiriöiden kuin eteisvä-
rinän tunnistamiseen. Siksi yhteydenoton aiheina 
ovat syketaajuuden selittämätön muutos vähintään 
20 lyönnillä minuutissa, syke alle 50 tai yli 110 
minuutissa ja tietenkin aiemmasta poikkeava pulssi 
yhdistyneenä huonoon oloon.

Ammattilainen: tunnustele pulssi!

Terveydenhuollossa on yleistynyt syketaajuuden 
mittaaminen verenpainemittarilla. Tehdyssä ky-
selyssä 39 % perusterveydenhuollon lääkäreistä 
ilmoitti menettelevänsä näin, kun stetoskooppia 
ilmoitti käyttävänsä 38 % ja ranteesta tai muualta 
tunnustelua 13 %. Hoitajista 11 % ilmoitti käyttä-
vänsä elektronisen mittarin lisäksi käsin tunnuste-
lua aina. Lähes aina pulssin tunnusteli käsin 21 %, 
satunnaisesti 56 % ja ei koskaan 12 % hoitajista. 

Elektroninen mittari antaa kyllä numeroarvon, 
mutta ei välttämättä auta tunnistamaan pulssin 
epäsäännöllisyyttä. Perinteinen pulssin tunnustelu 
tulisi palauttaa arvoonsa. Diagnostisen tarkkuuden 
lisäksi etuna on hoitosuhdetta kiinteyttävä vaikutus.

Mikko Syvänne

Ylilääkäri

Suomen Sydänliitto

mikko.syvanne@sydanliitto.fi
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Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2013

 Diabetes nuoren elämässä esinuoruudesta myöhäisnuoruuteen 
(noin 10–22-vuotiaat)
 11.–12.11.2013
 Diabeteskeskus, Tampere

      Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.diabetes.fi/seminaari

Ennen koulutusta osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja esittää aihepiiriin liittyviä 
kysymyksiä edellä mainitussa osoitteessa. 

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien seminaari

❘ ❘ ❘ ❘ ❘ 

"Olisihan se ihan kauheaa, jos nuoret ajattelisivat kuin aikuiset!"

Parikymppinenkin tarvitsee vielä 
vanhempien tukea

Mitä kehitysvaiheita nuori käy 
läpi esinuoruudesta myöhäis-
nuoruuteen eli noin kymme-
nestä ikävuodesta vähän päälle 
parikymppiseksi? Vaikeuttaako 
diabetes nuoruusiän kehitys-
tehtäviä? 

Miten tukea nuorta nor-
maalien kehitystehtävien läpi-
käynnissä osana diabeteksen 
hoitoa? Milloin tarvitaan lisää 
tukea?

Mitä on kasvatuskulttuuri ja 
mitkä ovat perhe-elämän uudet 
haasteet Suomessa? Miten per-
he voi olla voimavarana mukana 
nuoren diabeetikon hoidossa? 

Lastenpsykiatria & Nuorisopsykiatria 
,
13 

-koulutuspäivät herättivät kiinnostuksemme ja 
halun pureutua syvemmälle edellä kuvattuihin 
teemoihin. Päätimme järjestää koulutustilaisuu-
den, jossa keskitytään nuoruusiän normaaleihin 

kehitysvaiheisiin, niiden ilmenty-
miseen suhteessa diabetekseen ja 
sen hoitamiseen sekä nuoren nor-
maalin kehityksen tukemiseen yh-
teistyössä perheiden kanssa osana 
diabeteksen hoitoa.

Teemoihin syvennytään yhdes-
sä nuorisopsykiatrian, psykologian 
ja diabeteksen asiantuntijoiden 
kanssa.

Tervetuloa etsimään vastauksia 
ja keinoja nuorten diabeetikoiden 
hoidon kehittämiseksi!

Kirsi Ikuli

Psykologi

Diabeteskeskus 

kirsi.ikuli@diabetes.fi

Kati Hannukainen 

Diabeteshoitaja

Diabeteskeskus 

kati.hannukainen@diabetes.fi
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Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset nauttisi itse tekemääsi herkkujuomaa, 
joka on samalla sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös 
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Vielä jaksaa  
painaa…”

2 dl rasvatonta vaniljajogurttia

5 dl rasvatonta maitoa

2 dl vadelmia

2 dl mustikoita

1 tl kanelia tai kardemummaa

1 rkl juoksevaa hunajaa

4 rkl kauraleseitä

Mittaa ainekset kulhoon tai kannuun. 

Soseuta.

Vinkki: Käytä kanelin tilalla  

kardemummaa.

Kanelilla maustettu 

marjajuoma

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso myös muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet

un. 

tejä: 
et
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Potilaiden oikeudet ja vastuu puhuttavat: 

voidaanko potilas velvoittaa tekemään 

toivotunlaisia terveysvalintoja loukkaamatta 

hänen itsemääräämisoikeuttaan? Sivuutetaanko 

eettiset näkökohdat kustannustehokkuutta 

tavoiteltaessa? 

       Periaatteellista keskustelua on hyvä käydä ja 

kirkastaa mieleensä ne perusperiaatteet, joihin 

toiminta terveydenhuollossa nojautuu. 

Diabeteksen, kuten muidenkin pitkäaikaissairauksi-
en, hoidossa terveysvalinnat ovat keskeisessä roolis-
sa. Terveysvalinnoilla tarkoitetaan sekä välittömästi 
että välillisesti terveyteen vaikuttavia päätöksiä ja 
niiden mukaista toimintaa. Välittömästi terveyteen 
liittyviä valintoja ovat esimerkiksi ravitsemukseen, 
liikuntaan ja itsestä huolenpitoon 
liittyvät tekijät. Välillisesti terveyteen 
vaikuttavina valintoina voivat olla ih-
missuhteet, koulutus, siviilisääty tai 
esimerkiksi turvavöiden käyttö.

Terveysvalinnat voivat myös olla 
luonteeltaan tietoisia tai tiedosta-
mattomia. Ne tehdään tyypillisesti 
sen tarkemmin ajattelematta, valiten asioita arkipäi-
vän rutiineiden lomassa. Nykyisin ei kuitenkaan voi 
välttyä terveysvalintoja koskevalta tiedolta: jo arkitie-
don perusteella tiedetään ja tunnistetaan valintojen 
terveysvaikutukset, sekä hyvät että huonot. 

Kun terveysvalintoja tarkastellaan arkipäivän 
elämään liittyvinä, mutta osana yhteiskunnallista 
toimintaa, herää kysymys yksilön ja yhteiskunnan 
suhteesta: Onko yksilöllä oikeus tehdä mieleisiään 
terveysvalintoja? Millainen vastuu yksilöllä on ter-
veysvalinnoistaan? Miten velvollisuus näyttäytyy 
terveyttä edistävissä valinnoissa?

Terveysvalinnat – pohdintoja yksilön 
oikeuksista ja velvollisuuksista

Mari Kangasniemi, Arja Halkoaho ja Anna-Maija Pietilä

Tässä artikkelissa tarkastellaan etiikan näkö-
kulmasta yksilön terveysvalintoja oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen. Lisäksi tuodaan esiin ammatti-
laisten näkökulmaa potilaan oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin. Terveydenhuollossa ollaan kiinnostuneita 
yksilön valintojen ja vastuun problematiikasta. Esil-
lä ovat toisaalta kustannusvaikuttavuus ja toisaalta 
eettiset näkökohdat. Etiikan tehtävänä (1,2) on 
kiinnittää huomio yksilöiden valintojen tekemiseen 
ja toimimiseen suhteessa toisiin ihmisiin. 

Oikeus valita

Terveysvalintojen lähtökohtana ovat oikeudet. Pe-
rustuslaki, mutta erityisesti myös suomalainen kak-
sikymmentä vuotta vanha, edelleen edistyksellinen 
laki potilaan asemasta ja oikeuksista (3) luo poh-
jan sille, että jokaisella potilaalla on oikeus päättää 

omaa terveyttään koskevista asiois-
ta. Tämä sisältää riittävän tiedon 
saamisen sekä osallistumisen omaa 
terveyttä ja hoitoa koskevaan pää-
töksentekoon. On olennaista tun-
nistaa, että lainsäädäntö perustuu 
osaltaan yhteiskunnan arvoihin ja 
eettisiin näkemyksiin (1).

Terveysvalintoihin liittyvää oikeutta voidaan 
perustella myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 
(1948) artiklalla 25, jonka mukaisesti jokaisella 
on oikeus terveyteen ja sitä ylläpitäviin tekijöihin 
(4). Oman mielenkiintonsa tarkasteluun tuo se, että 
terveysvalinta saattaa olla yksilölle sekä oikeus että 
velvollisuus. Ihmisoikeusjulistuksen artiklassa 29 
todetaan, että jokaisella ihmisellä on velvollisuuk-
sia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa 
hänen yksilöllinen olemuksensa on vapaa ja täysi 
kehitys mahdollinen. 

Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2013

Kun keskustellaan 

palveluiden saamisesta, 

oletetaan, että ihmiset 

ottavat vastuuta omasta ja 

läheistensä terveydestä.

NÄKÖKULMA
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Voiko terveysvalintoihin liittyä 

myös velvollisuuksia?

Oikeus omiin terveysvalintoihin kiteytetään usein 
itsemääräämisoikeudeksi. Sillä tarkoitetaan tervey-
denhuollossa kyvykkyyttä päättää omista asioistaan 
(5). Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan rajoitu sii-
hen, vaan se on myös velvollisuutta käyttää kyvyk-
kyyttään päätöksenteossa. 

Viimeaikaisessa yhteiskunnal-
lisessa ja terveydenhuollossa käy-
dyssä keskustelussa onkin tuotu 
enenevässä määrin esille asiak-
kaan ja potilaan velvollisuudet. On 
kysytty, onko ja voisiko potilaalla ja 
asiakkaalla olla vastuuta terveysva-
linnoistaan ja siten velvollisuuksia terveysvalinto-
jensa suhteen? Pohdintaa herättää, missä määrin 
yksilöllä on oikeus olla noudattamatta terveytensä 
edistämiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Kun 
keskustellaan palveluiden saamisesta, oletetaan, 
että ihmiset ottavat vastuuta omasta ja läheistensä 
terveydestä (6,7). Voisiko siis potilaalla ja asiak-
kaalla olla velvollisuus tiettyihin terveysvalintoihin?

Velvollisuuksilla on nykyisten säädösten mu-
kaisesti eettinen perusta: vaikka laki ei määritä 
potilaalle tai asiakkaalle terveyteen liittyviä velvol-
lisuuksia, etiikan näkökulmasta voidaan silti pitää 
oikeutettuna edellyttää velvollisuuksien noudat-
tamista (vrt. YK:n ihmisoikeuksien julistus). Vel-
vollisuuksien ja vastuun suhdetta voidaan kuvata 
puolestaan siten, että jokaisella on vastuu velvolli-
suuksiensa täyttämisestä. 

Aikaisempaa tutkimusta ter-
veysvalintoihin liittyvistä velvol-
lisuuksista on toistaiseksi vähän 
(8). Kuitenkin voidaan todeta, että 
velvollisuudet voivat kohdistua asi-
akkaaseen ja potilaaseen itseen-
sä, lähipiiriin, muihin potilaisiin, 
terveydenhuollon ammattilaisiin 
tai laajemmin yhteiskuntaan. Po-
tilaan velvollisuuksiksi on kuvat-
tu esimerkiksi sellaisia tekijöitä kuin velvollisuus 
osallistua omaa hoitoaan ja terveyttään koskevaan 
päätöksentekoon, noudattaa annettuja ja yhtei-
sesti laadittuja hoito-ohjeita sekä noudattaa sai-

raalan turvallisuusohjeita, suojella kanssaihmisiä 
mahdolliselta tartuttamiselta, kunnioittaa toisten 
potilaiden yksityisyyttä ja tietosuojaa sekä antaa 
ammattilaisille työrauha. 

Potilaan velvollisuuksilla on nähty yhteys sekä 
kansanterveydellisiin että -taloudellisiin tekijöihin: 
potilaalla olisi velvollisuus terveysvalintoja tehdes-

sään tunnistaa roolinsa laajem-
massa yhteydessä. Tiedetään, 
että terveysvalinnoilla on aina 
seurauksia ja vaikutuksia muihin 
terveysongelmiin. Näin terveys-
valintojen vaikutukset ovat näh-
tävissä väestötasolla.

Vaikka aikaisempaa tutki-
musta velvollisuuksista on vähän, kyseessä ei ole 
uusi näkökulma (9). Potilaan osallistuminen omaan 
terveyteensä ja hoitoonsa on todettu keskeiseksi 
esimerkiksi hoitoon sitoutumisen tai parhaan mah-
dollisen hoidon lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Huomioitavaa on, että velvollisuuden tarkastelu ter-
veysvalintojen yhteydessä on jäänyt aikaisemmassa 
tutkimuksessa vähäiseksi.

Ammattilaisen rooli ja 

potilaan velvollisuudet

Mikä sitten on ammattilaisen rooli suhteessa poti-
laan velvollisuuksiin? Arjen työssä on tavanomaista, 
että potilas tulee toistuvasti vastaanotolle saman 
asian takia, vaivan, joka johtuu ”huonoista” ter-
veysvalinnoista. Olisiko potilaalla velvollisuus nou-
dattaa annettuja ohjeita ja mikäli hän jättää ne nou-

dattamatta, hoito voitaisiin evätä?
Etiikan näkökulmasta velvol-

lisuudet kytkeytyvät erottamat-
tomasti oikeuksiin. Potilaalla on 
perustavanlaatuinen oikeus tehdä 
omat – epäterveelliset – terveysva-
lintansa, vaikka vuodesta toiseen. 
Terveydenhuollon ammattilaisten 
velvollisuus on kunnioittaa tuota 
oikeutta ja vieläpä vahvistaa ja 

tukea potilaan oikeuksien toteutumista. 
Merkittävää on kuitenkin se, miten ammatti-

laiset tukevat ja ohjaavat asiakkaita terveellisiin 
valintoihin yksilöllisellä tavalla, asiakkaan elämän-

Terveydenhuollossa 

velvollisuuksien täyttämättä 

jättämiseen, esimerkiksi 

epäterveelliseen ruokavalioon, 

ylipainoon tai liikunnan 

puutteeseen, liitetään usein 

syyllistävä vire.

Arjen työssä on tavanomaista, 

että potilas tulee toistuvasti 

vastaanotolle saman 

asian takia, vaivan, 

joka johtuu ”huonoista” 

terveysvalinnoista.
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tilanteen ja elämänhistorian huomioon ottaen. Am-
mattilainen edustaa tiettyä näkökulmaa terveyteen 
ja on sen edistämisen valtuutettu asiantuntija. Näin 
ollen näkemykset potilaan kanssa voivat olla hyvin-
kin eriävät, mutta eriävät näkemykset eivät etiikan 
näkökulmasta horjuta potilaan oikeutta oman käsi-
tyksensä mukaisiin terveysvalintoihin. 

Myös velvollisuuksien huomioiminen etiikan 
näkökulmasta on merkityksellistä. Etiikan luonteen 
mukaisesti terveyteen liittyvien velvollisuuksien 
täyttäminen on vapaaehtoista, eikä niiden täyttä-
mättä jättämisestä voi tulla laillista rangaistusta, 
mutta toki mahdollisesti esimerkiksi sosiaalista 
paheksuntaa. Terveydenhuollossa velvollisuuksien 
täyttämättä jättämiseen, esimerkiksi epäterveelli-
seen ruokavalioon, ylipainoon tai liikunnan puut-
teeseen, liitetään usein syyllistävä vire. Mikäli et 
noudata jo kaikkien tiedossa olevia terveysohjeita, 
syyllistyt ja sinua syyllistetään. 

Velvollisuudet ovat kuitenkin ammattilaisen 
näkökulmasta tässä suhteessa samanlaisia kuin 
oikeudet: ammattilaisen tehtävänä on huomioida 
potilaan velvollisuudet siten, että potilas pääsee 
osallistumaan hoitoonsa, ja ammattilaisen tulisi 
löytää keinot tukea potilasta niiden täyttämisessä. 
Näin ollen kyse ei ole syyllistämisen mentaliteetis-
ta, vaan tavoitteena on paras mahdollinen potilaan 
terveys, hyvinvointi ja elämänlaatu.

Mari Kangasniemi 

TtT, yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos

mari.kangasniemi@uef.fi 

Arja Halkoaho

TtT, tutkimuskoordinaattori

Tiedepalvelukeskus

Kuopion yliopistollinen sairaala

Anna-Maija Pietilä
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VÄITÖKSIÄ

  Lääketieteen lisensiaatti  väitöskirja 
Fat accumulation in liver and muscle. Association with 
adipokines and risk of cardiovascular events (Rasvan 
kertyminen maksaan ja lihakseen. Yhteys adipokiineihin 
ja kardiovaskulaaritapahtumiin) tarkastettiin Oulun yliopis-
tossa kesäkuussa.

“Väitöskirjatyössä havaittiin, että ylipaino ja lihavuus 
saattavat aiheuttaa rasvan kertymistä maksaan ja lihak-
seen. Väärään paikkaan varastoitunut rasva lisää alttiutta 
sairastua esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja 
verisuonitauteihin. Väitöstyössä selvisi, että rasvakudok-
sen erittämällä hormonilla, adiponektiinillä saattaa olla 

keskeinen rooli rasvan varastoitumisessa rasvakudoksen 
ulkopuolelle maksaan ja lihakseen. Näin ollen adiponek-
tiini saattaa muodostua keskeiseksi tutkimuskohteeksi 
kehitettäessa hoitomuotoja esimerkiksi tyypin 2 diabe-
tekseen.

Väitöstyössä rasvamaksan osoitettiin olevan merkittä-
vä sydän- ja verisuonitautisairastavuuden ja -kuolleisuu-
den ennustaja pitkässä seurannassa. Lisätutkimuksia 
tarvitaan tarkempien mekanismien selvittämiseksi. Väi-
töstyön tulokset perustuvat keski-ikäisten suomalaisten 
väestöotoksesta tehtyihin poikkileikkaus- ja seurantatut-
kimuksiin.”
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Sairaanhoitajan rajattu oikeus määrätä 

lääkkeitä edellyttää riittävää työkokemusta, 

erikoispätevyyteen oikeuttavaa lisäkoulutusta ja 

palvelusuhdetta terveyskeskukseen. Kokemukset 

diabeteshoitajien lääkkeenmääräämisoikeudesta 

ovat olleet myönteisiä. 

Rajattu lääkkeenmäärääminen on terveydenhuollon 
ammattihenkilölaissa (L433/2010, 14§) tarkoitet-
tu erikoispätevyys. Tarvittavasta koulutuksesta se-
kä kansallisesta lääkelistasta on määrätty erillisillä 
asetuksilla.

Ensimmäiset lääkkeenmääräämisen lisäkou-
lutuksen suorittaneet hoitajat valmistuivat Suo-
messa keväällä 2012 Jyväskylän, Oulun seudun 
ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluista. Tätä 
nykyä erikoispätevyys on jo 90 sairaanhoitajal-
la. Kansainvälisesti sairaanhoita-
jan lääkkeenmääräisoikeus on ollut 
mahdollista jo vuosien ajan esimer-
kiksi Irlannissa, Ruotsissa, USA:ssa 
ja Isossa-Britanniassa. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston Valviran rekisteröi-
mään erikoispätevyyteen ja lääkkeenmääräämisoi-
keuteen vaaditaan säännelty lisäkoulutus sekä riit-
tävä työkokemus alalta, josta hoitaja tulee lääkkeitä 
määräämään. Lisäksi sairaanhoitajana laillistetulta 
sairaanhoitajalta, terveydenhoitajalta tai kätilöltä 
vaaditaan palvelusuhdetta terveyskeskukseen sekä 
terveyskeskuksen vastaavan lääkärin antama kirjal-
linen suostumus. Siinä nimetään ne lääkkeet, joita 
sairaanhoitajalla on oikeus määrätä.

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus lisää
diabeteshoitajan työn itsenäisyyttä  

Taru Luukkola ja Johanna Heikkilä

Lisäkoulutus on säädetty asetuksella 45 opin-
topisteen laajuiseksi ja vähintään vuoden pituisek-
si korkeakoulutukseksi. Koulutuksen sisältöjä ovat 
tautioppi, kliininen lääketiede, kliininen hoitotyö, 
farmakologia ja reseptioppi. Ammattikorkeakou-
lut ja yliopistot toimivat yhteistyössä koulutuksen 
suunnittelussa, järjestämisessä ja osaamisen var-
mentamisessa. 

Uusi korkeakoulutason

tutkinto

Lisäkoulutus antaa osaamisen potilaan tutkimi-
seen, hoidon tarpeen arviointiin sekä farmakolo-
giaan kokonaisuudessaan rajoittumatta nykyiseen 
lääkelistaan.

Rajattu lääkkeenmäärääminen ja siihen liit-
tyvä osaaminen edellyttävät korkeakoulutasoista 

osaamista. Koulutuksen tuottama 
osaaminen on Euroopan komission 
tutkintojen vertailussa (European 
Qualifications Framework, EQF) ja 
Suomen lakiesitysvaiheessa olevas-
sa kansallisten tutkintojen ja muun 
osaamisen viitekehyksessä tasolla 7 

(tiedot, taidot, pätevyys). 
Kahden nykyisen koulutusammatin (sairaanhoi-

taja ja lääkäri) väliin syntyy uusi tehtävänkuva, joka 
laajentaa sairaanhoitajan roolia, lisää hänen vas-
tuutaan asiakkaan terveydentilan määrittelyssä ja 
lääkehoidon toteutuksessa sekä edellyttää aiempaa 
laajempaa osaamista. 

Ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat kor-
keakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät 

DIABETESHOITAJAT

Rajatun 

lääkkeenmääräämisen 

erikoispätevyys on jo 90 

sairaanhoitajalla.
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ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7. Lääketie-
teen lisensiaattikoulutus on tasolla 8.

Mitä lääkkeitä sairaanhoitaja saa määrätä?

Kun sairaanhoitaja on saanut oikeuden lääkkeen-
määräämiseen, hän voi aloittaa lääkehoidon. Lääk-
keenmääräämisasetuksessa määritellyn lääkelistan 
mukaisesti sairaanhoitajalla on oikeus aloittaa seu-
raavia lääkehoitoja:

alle 12-vuotiaille silmän sidekalvon märkäisen 
tulehduksen hoitoon kloramfenikoli tai fusidii-
nihappo sekä ihon puudutukseen lidokaiini-pri-
lokaiinilaastari tai -emulsiovoide 
ja itsehoitolääkkeitä lääkkeen 
käyttöaiheen mukaisesti 
12 vuotta täyttäneille influenssa-, 
hepatiitti- ja vesirokkorokotteita 
ja nielutulehdukseen fenoksime-
tyylipenisilliini tai kefaleksiini 
alle 35-vuotiaille naisille ehkäisy-
valmisteita 
komplisoitumattomaan alempien virtsateiden 
tulehdukseen muuten terveille naisille tri-
metopriimi- tai pivmesillinaami (ei raskaana 
oleville eikä miehille).

Lisäksi lääkkeenmääräämisoikeuden saaneella sai-
raanhoitajalla on lupa jatkaa seuraavia lääkehoitoja 
potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti:

verenpainetaudissa diureeteilla, beetasalpaajilla 
tai ACE-estäjillä
tyypin 2 diabeteksessa metformiinilla tai sulfo-
nyyliurealla
kroonisessa eteisvärinässä varfariinilla (ei teko-
läppäpotilaiden hoidossa)
dyslipidemiassa statiineilla (ei perinnölliseen 
dyslipidemiaan)
astmassa beklometasonidilla, budesonidilla, 
flutikasonilla, salbutamolilla tai terbutaliinilla.

Sairaanhoitajalla on oikeus jatkaa alle 35-vuotiai-
den naisten hormonaalisia ehkäisyvalmistelääkityk-
siä. Hänellä on myös oikeus jatkaa pitkäaikaisen 
ihotaudin hoitoa perusvoiteilla sekä itsehoito-
lääkkeillä lääkkeen käyttöaiheen mukaisesti. Alle 

12-vuotiaiden lääkehoitoa voi jatkaa perusvoiteilla 
ja itsehoitolääkkeillä.

Miten vastuu jaetaan?

Suomen Lääkärilehdessä on otettu kantaa siihen, 
miten vastuut lääkkeenmääräämisessä jakautuvat 
terveyskeskuksessa. Vastaavalla lääkärillä on vastuu 
toiminnan yleisestä järjestämisestä, valvonnasta ja 
ohjauksesta sekä rajattua lääkkeenmääräämistä 
koskevasta määräyksestä ja seurantajärjestelmästä.

Hoitavalla lääkärillä on vastuu potilaan lääke-
tieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä 
ja siihen liittyvästä hoidosta. Hoitava lääkäri vas-

taa myös kirjallisesta hoitosuunni-
telmasta, jonka perusteella rajatun 
lääkkeenmääräämisoikeuden saanut 
sairaanhoitaja jatkaa lääkehoitoa.

Lääkettä määräävä sairaanhoi-
taja vastaa omasta toiminnastaan. 
Hän vastaa omasta osuudestaan 
vastaanottotapahtumassa sekä 
oman osaamisensa rajojen ymmär-

tämisestä. Sairaanhoitaja vastaa siis oirekuvan, 
hoidon tarpeen arvioinnin ja muiden käytettävissä 
olevien tietojen perusteella aloittamastaan lääke-
hoidosta tai hoitosuunnitelman perusteella jatka-
mastaan lääkehoidosta.

Ammatillinen autonomia

lisääntyi

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys on 
lisännyt edelleen diabeteshoitajan työn itsenäi-
syyttä ja ammatillista autonomiaa. Diabeetikoiden 
hoitoon, hoidonohjaukseen, seurantaan ja diabe-
teksen ennaltaehkäisyyn on nyt mahdollista paneu-
tua vielä kokonaisvaltaisemmin kuin aikaisemmin. 
Diabeteshoitajana tullut käytännön työkokemus ja 
lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus ovat antaneet 
mahdollisuuden potilaan turvalliseen ja tehokkaa-
seen lääkehoitoon rajatun lääkelistan mukaisesti. 

Rajatun lääkelistan lääkkeet ovat vain osa kou-
lutukseen kuuluvista farmakologian opinnoista. 
Jatkossa toiveena olisi, että lääkelista laajenisi 
muun muassa diabeteslääkkeiden osalta, jolloin 
diabeteshoitajien taitoja ja osaamista voitaisiin 
hyödyntää vielä paremmin.

Diabeteshoitajan 

työnkuvan laajentuminen 

antaa mahdollisuuksia 

suunnata lääkäreiden 

osaamista vaativampiin 

tehtäviin.
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Potilaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen käytän-
töön. Hoidon saatavuus on parantunut, koska sai-
raanhoitajan vastaanotolle on mahdollista päästä 
nopeammin kuin lääkärille. Asiat hoituvat diabe-
teshoitajan vastaanotolla nyt kokonaisvaltaisem-
min. Potilaat ovat kokeneet hoidon joustavammaksi 
ja keskitetymmäksi, sillä useampi asia hoituu nyt 
samalla hoitajavastaanotolla.

Diabeteshoitajan työnkuvan laajentuminen an-
taa mahdollisuuksia suunnata lääkäreiden osaa-
mista vaativampiin tehtäviin, ja näin vastaanotto-
toiminnan tehtävät organisoituvat uusilla tavoilla.

Diabetes lisääntyy Suomessa ja maailmalla 
kovaa vauhtia. Sen ennaltaehkäisy ja omahoidon 
tukeminen on tärkeää, samoin moniammatillinen 
yhteistyö. On järkevää kehittää diabeteshoitajien 
työnkuvaa ja roolia vastaamaan paremmin tulevai-
suuden haasteisiin. Sairaanhoitajan rajattu lääk-
keenmääräämisoikeus antaa siihen hyvät mahdol-
lisuudet.

Taru Luukkola

Diabeteshoitaja

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys

Pieksämäen perusturva

taru.luukkola@pieksamaki.fi

Johanna Heikkilä

TtT, asiantuntija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

johanna.heikkila@jamk.fi
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rääminen. Teoksessa Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitaja & 
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Tunnista, ennaltaehkäise ja toimi! 
Diabetes on kasvava kansansairaus! Tule kuulemaan, oppimaan ja harjoittelemaan 
kuinka tunnistat riskiryhmässä olevat ja hoidat jo diabetekseen sairastuneita.

Varaa aika kalenteristasi ja ilmoittaudu osoitteesta: www.diabetesosaaja.fi

Kerätkää ryhmä  

organisaatiostanne!

Ryhmäalennukset:

6-10 henkeä -10 % 

11-15 henkeä -15 % 
Diabetesosaaja 

2014

Tampere-talo 28.–29.1.2014
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Tyypin 1 diabeetikoiden kurssi 25.–29.11.
 Tyypin 2 diabeetikoiden kurssit 7.–11.10. | 11.–15.11.

Tarvittaessa kurssiviikkoja järjestetään lisää. Lisätietoja: www.diabetes.fi > Kuntoutus ja koulutus. 

Hakemukset: Hakemuslomakkeen voi tulostaa netistä www.diabetes.fi/kurssit/ tai 
pyytää kurssisihteeriltä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitopaikan tai kunnan maksu-
sitoumus sekä lääkärin lähete tai B-lausunto. Hakemukset lähetetään suoraan Diabetes-
keskukseen, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere.

Lisätietoja kurssisihteereiltä:
Tiina Paronen, tiina.paronen@diabetes.fi, p. 03 2860 316
Pirkko Toivonen, pirkko.toivonen@diabetes.fi, p. 03 2860 315

Terveydenhuollon maksusitoumuskurssit
Diabeteskeskuksessa vuonna 2013

Koulutuksemme terveydenhuollon ammattilaisille
Diabeteskeskuksessa 

www.diabetes.fi/koulutus

Peruskoulutus 2013
 Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv)  
18.–22.11.
 Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 
16.–17.9.
 Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 
21.–23.10.
 Raskausdiabetes  4.–5.11.
 Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP 
25.–27.9. ja 5.–6.11.

Ilmoittautumiset
●  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen

KOULUTUSTA

Syventävä koulutus 2013
 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito  21.–23.10.
 Insuliinipumppuhoidon koulutus  24.–25.10.
 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen   

6.–8.11.
 Lastenalan seminaari  11.–12.11.
 Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä  14.11.

Toteutamme myös tilauskoulutuksia tarpeidenne mukaan!

Perus-/syventävä koulutus 2013 
 Diabetes ja jalat – koulutus hoitajille

18.10. Pori
7.11. Kemi
8.11. Kajaani
12.12. Joensuu

Lisätietoja
●  koulutussihteeri/kurssisihteeri  p. 03 2860 111
www.diabetes.fi/koulutus
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 4/2013

  Ajankohtaista: Victoza uudelleen rajoitetusti

 peruskorvattavaksi – potilaiden hankittava

 uusi B-lausunto

  Pääkirjoitus: Yhteistyö on elinehto 

  Diabeteksen ehkäisy ja hyvä hoito ovat sijoituksia   

 tulevaisuuteen 

Diabeetikon omahoidon esteitä 

Hoidonohjaajan ajatuksia ymmärtämisestä 

Yksi elämä rakentaa hyvinvointia yhteistyössä 

Yksi elämä etenee toisiltamme oppien 

Yksi elämä edistää uusin opein tyypin 1    

 diabeetikoiden hoitoa 

D-opisto aloitti verkossa Tyyppi 2 tutuksi -kurssilla

Pulssin tunnustelu tavaksi 

Näkökulma: Terveysvalinnat – pohdintoja yksilön oikeuksista  

 ja velvollisuuksista 

Diabeteshoitajat: Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus lisää  

 diabeteshoitajan työn itsenäisyyttä 

  Väitöksiä

  Koulutusta
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