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Laki vammaisetuuksista tuli voimaan 1.1.2008 (570/2007). Uudistuksen
tavoite oli selkiyttää lainsäädäntöä. Lakiesityksen perustelujen mukaan
uudistuksessa ei ollut tarkoitus muuttaa etuuden myöntämisen
käytäntöä. Diabetesliittoon tulleen asiakaspalautteen ja tilastojen valossa
kävi toisin: diabeetikkolapsia koskevaa sosiaaliturvaa heikennettiin.
Uusituissa etuusohjeissa diabeteksen ei yksinään katsottu aiheuttavan
missään ikävaiheessa lapsen ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa,
minkä vuoksi ylintä tukea ei diabeteksen perusteella enää voitu myöntää.
Diabetesliitto neuvotteli Kelan kanssa epäkohdista. Kela muutti
etuusohjeita, ja ylintä tukea voitiin jälleen myöntää, mutta
vammaisetuuslakia edeltänyttä lakia selvästi tiukemmin kriteerein.
Koska lapsen diabeteksen hoidon aiheuttamaa rasitusta ja sidonnaisuutta
ei aiemmin ollut systemaattisesti selvitetty lasten vanhemmilta,
Diabetesliitto teki asiasta kyselyn kesällä 2009 Diabeteskeskuksen
sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneille perheille (n=123).
Yli 70 prosenttia vastanneista kuvasi hoidon olevan lapsen iästä
riippumatta ympärivuorokautisesti vanhempia sitovaa. Nykyaikainen
lasten diabeteksen hoito kotona on erikoissairaanhoidon alaisuudessa
tapahtuvaa omahoitoa, joka edellyttää vanhemmilta niin kliinisiä kuin eikliinisiäkin taitoja. Vanhemmat vastaavat hoitokokonaisuuden
hallinnasta, omahoidon käytännön toteuttamisesta ja hoidon
turvallisuudesta ympäri vuorokauden.
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Tutkimusnäyttöön ja kokemukseen perustuvien asiantuntijalausuntojen
mukaan lapsuusiän hoitotasapainolla on selvä yhteys myöhempiin
elinmuutos- ja lisäsairausriskeihin.
Etuusohjeiden painopistettä on muutettu siten, että päätökset
perustuvat yksilölliseen harkintaan. Kun yleisistä päätöksentekoa
ohjaavista luokista luovuttiin, etuutta hakevien vanhempien
todistelutaakka kasvoi. Vanhemmat joutuvat monimutkaisessa
hakumenettelyssä keskenään eriarvoiseen asemaan, koska heidän
voimavaransa ja kirjalliset taitonsa vaihtelevat. Oikeudenmukaisia
päätöksiä uhkaa sekin, että lapsen diabetes on harvinainen sairaus, eikä
yksittäisille etuusratkaisijoille muodostu rutiinia hoidon sitovuuden ja
rasittavuuden arvioinnista. Päätöksenteon perusteiden yleinen arviointi
on hankaloitunut.
Selvitykseen perustuen Diabetesliitto esittää jatkotoimina etuusohjeitten
selkiyttämistä muun muassa siten, että alle 16-vuotiaiden ylimmän
vammaistuen piiriin on oikeus kaikilla alle 9-vuotiailla diabeetikoilla ja
iästä riippumatta diabeetikoilla, joilla on diabeteksen lisäksi jokin muu
krooninen perussairaus.
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1 Johdanto
Alkuvuonna 2008 Diabetesliittoon tuli runsaasti yhteydenottoja
sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä sekä diabeetikkolasten vanhemmilta
siitä, että tilanteissa, joissa diabeetikkolapsille aiemmin oli myönnetty
Kelan ylin (hoito)tuki, olikin nyt alettu myöntää alemmantasoista, alle 16vuotiaan korotettua vammaistukea.
Yhteydenotot Diabetesliittoon liittyivät Lakiin vammaisetuuksista
(570/2007), joka astui voimaan 1.1.2008 korvaten lasten hoitotuesta
annetun lain (444/1969). Kela oli myös uusinut diabeetikkolapsen
vammaistuen myöntämistä koskevat etuusohjeet 1.1.2008.
Diabetesliitoon saapuneiden hakemus- ja päätösasiakirjojen valossa
näytti siltä, että uudet etuusohjeet heikensivät lapsen sosiaaliturvaa.
Lisäksi toisiaan vastaavissa tilanteissa diabeetikkolapsille myönnetty
vammaistuki poikkesi suuruudeltaan ja kestoltaan sen mukaan, missä
päin Suomea se oli myönnetty. Lasten vanhemmat kokivat tilanteen
yllättävänä ja kriteerit epäoikeudenmukaisina.
Diabetesliitto neuvoi yhteyttä ottaneita asiakkaita ja avusti valitusten
laatimisessa. Liitto julkaisi Diabetes-lehdessä artikkelin tilanteesta.
Liitto neuvotteli ongelmasta Kelan edustajien kanssa useaan otteeseen
2008–2009 sekä lähestyi Kelaa kirjelmillä. Lisäksi liitto otti 2008 asian esiin
eduskunnan diabetesryhmässä, jonka aloitteesta Kelan valtuutetut
kutsuivat Kelan edustajat kokoukseensa kertomaan vammaistukilain
uudistuksen vaikutuksesta Kelan etuusohjeisiin.
Saadakseen yksittäisiä yhteydenottoja laajemman käsityksen
Diabetesliitto teki kesällä 2009 vammaistukiaiheisen kyselyn kaikille
Diabeteskeskuksen perhekursseille osallistuneille vanhemmille (n=147
diabeetikkolasta). Vuonna 2009 Diabetesliiton lääkärineuvosto asetti
työryhmän kokoamaan perusteita Kelalle lähetettävään kirjelmään.
Joulukuussa 2008 Kela muuttikin diabeetikkolasten vammaistuen
myöntökriteereitä toivottuun suuntaan. Vaikka etuusohjeita ei tämän
jälkeen ole muutettu, vammaistuen myöntöpäätökset ovat muuttuneet:
ylintä tukea myönnettiin 2010 useammille diabeetikkolapsille kuin
aiempina vuosina.
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Tässä raportissa luodaan katsaus alle 16-vuotiaiden vammaistukea
koskevaan sääntelyyn ja etuusohjeisiin, kuvataan diabetes sairautena,
tarkastellaan tukien myöntämiseen liittyviä tilastoja sekä esitellään
Diabetesliiton perheille tekemän vammaistukikyselyn tuloksia. Lisäksi
raportissa esitetään pediatrien näkemys hyvän diabeteksen hoidon
merkityksestä lapsen tulevaisuuden terveydentilan kannalta. Pediatrit
tuovat esiin myös tutkimusnäyttöön ja kokemukseen perustuvaa tietoa
diabeteksen hoidon vaativuudesta silloin, kun lapsella on diabeteksen
lisäksi jokin muu krooninen sairaus.
Raportin voi lukea myös tapauskuvauksena kansalaisjärjestön
vaikuttamistoiminnasta.
Diabetesliiton esitykset alle 16-vuotiaiden diabeetikkolasten
vammaistuen etuusohjeiden täsmentämiseksi ovat luettavissa
raporttiosuuden jälkeen, sivulla 40.

2 Lainsäädäntö
Laki vammaisetuuksista (570/2007) astui voimaan 1.1.2008 korvaten
lasten hoitotuesta annetun lain (444/1969). Uudistuksen tavoite oli
selkiyttää lainsäädäntöä kokoamalla kaikki vammaisetuudet samaan
lakiin. Hallituksen esityksessä eduskunnalle kansaneläkelaiksi, laiksi
vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi todetaan uudistuksen olevan luonteeltaan
tekninen. Esityksessä mainitaan nimenomaisesti: ”alle 16-vuotiaan
vammaistukea koskeva pykälä vastaa asiallisesti lapsen hoitotuesta
annetun lain 2 §:ää ja nykyistä käytäntöä”. Eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunta ei esittänyt tähän muutoksia, ja laki vahvistettiin
hallituksen esittämässä muodossa. Lainsäätäjän tahto oli, että entisen
hoitotuen ja nykyisen alle 16-vuotiaan vammaistuen myöntämisen
edellytykset säilyvät ennallaan.
Kela kuitenkin uusi etuusohjeensa lakiuudistuksen vuoksi ja muutti tuen
myöntämisen kriteereitä diabetesta sairastavien lasten osalta. Kelan
paikallistoimistot käyttävät etuusohjeita apuna tehdessään
myöntöratkaisuja ja neuvonnassaan. Näillä hallinnollisilla alemman
asteisilla säännöksillä muutettiin tuntuvasti diabeetikkolasten
sosiaaliturvaa.
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Diabeetikkolapsia hoitavat tahot tai kansalaiset yleensä eivät voineet
ennalta tietää, että diabetesta sairastavien lasten tuen myöntämisen
kriteerit tulisivat muuttumaan. Sidosryhmäviesti Kela tiedottaa
(13.12.2007), kotitalouksiin jaettu Kelan Sanomat (4/2007) ja Kelan
aikakauslehti Sosiaalivakuutus (3-4/2007) tiedottivat, että Kelan
maksamat vammaisetuudet kootaan omaan lakiinsa. Viestinä oli, että
ainoastaan etuuksien nimet muuttuvat, mutta niiden perusteisiin ei olisi
tulossa juurikaan muutoksia. Myös tukien määrät pidettäisiin samoina.
Näissä tiedotteissa ainoa alle 16-vuotiaiden vammaistukea koskeva
muutostieto oli se, ettei sitä enää myönnettäisi yksinomaan taloudellisen
rasituksen perusteella.

3 Millainen sairaus on lasten diabetes
Diabetes on vakava parantumaton sairaus, jota luonnehtii veren plasman
pitkäaikaisesti suurentunut glukoosipitoisuus (kohonnut verensokeri).
Diabetes jaetaan alaryhmiin sairaudenkuvan ja sairauden synnyn
perusteella. Diabeteksen päätyypit ovat:
•
•
•
•

Tyypin 1 diabetes
Tyypin 2 diabetes
Muusta syystä johtuva diabetes
Raskausdiabetes

Lasten diabetes on pääosin tyypin 1 diabetesta. Tyypin 1 diabeteksessa
insuliinihormonia tuottavat beetasolut ovat kokonaan tuhoutuneet ja
elimistön oma insuliinintuotanto haimassa loppunut. Insuliininerityksen
puuttuessa tarvitaan elämää välittömästi ylläpitävää korvaushoitoa, joko
insuliinipistoksia tai insuliinin annostelua pumpulla. Diabeetikkolapsen
lääkehoidon keskeisin tavoite on hyvän, mahdollisimman normaalin
sokeritasapainon ylläpito.
Diabetekseen voi liittyä äkillisiä komplikaatioita, jotka ovat mahdollisia
niin päivisin kuin yöaikaankin. Insuliinihoidon yhteydessä verensokeri voi
laskea liian matalalle eli alle arvon 4 mmol/l, mitä nimitetään
hypoglykemiaksi. Älylliset toiminnot - esimerkiksi ajattelu ja
keskittyminen - voivat alkaa häiriintyä, kun verensokeri on 3,5 mmol/l.
Aivojen ja ääreishermoston solujen toiminnot häiriintyvät energian
puutteen takia aina, kun plasman sokeripitoisuus laskee alle 2,8–2,5
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mmol/l. Tajuttomuus seuraa yleensä sokeripitoisuuden laskettua alle
arvon 2,0 mmol/l. Lapsipotilaat saavat aikuisia herkemmin kouristuksia
liian matalan verensokerin yhteydessä. Jotkut lapset voivat kuitenkin olla
tajuissaan, vaikka verensokeri olisi selvästi alle 2,0 mmol/l.
Vaikka hypoglykemia on tavallisin syy diabeetikon tajunnan häiriöihin,
myös insuliininpuutokseen ja liian korkeaan verensokeriin
(hyperglykemiaan) liittyvä happomyrkytys eli ketoasidoosi voivat johtaa
tajunnan menetykseen. Tyypillinen ketoasidoosille altistava tilanne on
infektiosairauden ja kuumeen aiheuttama insuliinintarpeen
lisääntyminen ja nesteenpuute, joita ei ole voitu tai osattu hoitaa kotona
nesteytyksellä ja lisätyillä insuliiniannoksilla.
Lapsen verensokeri laskee liikaa, jos insuliinin, liikunnan ja ravinnosta
tulevan sokerin vaikutus ei ole tasapainossa. Tavallisin syy on ruokailun
tai välipalan viivästyminen tai liian vähäinen syöminen liikunnan
yhteydessä.
Hypoglykemian oireita kutsutaan insuliinituntemuksiksi. Ne ovat
yksilöllisiä ja tulevat liukuvalla verensokeritasolla: jos lapsen
verensokeriarvot ovat pääsääntöisesti liian korkeita, oireita tulee jo
normaalialueella (verensokeri 4–5 mmol/l). Osa tuntemuksista aiheutuu
verensokeria korjaavien hormonien ja autonomisen hermoston
toiminnasta. Merkkinä tästä ovat esimerkiksi vapina, sydämen tykytys,
hikoilu, kalpeus tai kylmänkostea iho, näön hämärtyminen, kahtena
näkeminen, korvien soiminen, huulien pistely. Osa tuntemuksista taas
aiheutuu aivojen sokerin puutteesta: esimerkiksi nälän tunne, väsymys,
keskittymiskyvyn vaikeus, ajattelun hidastuminen, huimaus, tajunnan
häiriöt, kouristukset, tajuttomuus.
Jos lapsen tajunnassa on häiriöitä, hän on altis ajautumaan
vaaratilanteisiin eikä kykene arvioimaan omaa tilaansa ja avun tarvettaan.
Insuliinisokki on liian matalasta verensokerista johtuva tajuttomuus.
Hypoglykemiassa oleva lapsi on yleensä vastaanhangoitteleva aggressiivinenkin.
Uhkaavan hypoglykemian korjaaminen tulee aloittaa mahdollisimman
ripeästi. Viivyttely hankaloittaa tilannetta, koska lapsen toimintakyky voi
nopeasti heikentyä merkittävästi. Tajuissaan olevan lapsen
hypoglykemian ensiapuun sopii parhaiten suun limakalvolta imeytyvä
hunaja, glukoosineste tai lasillinen tuoremehua tai sokerillista
virvoitusjuomaa.
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Tajuttomalle lapselle ei saa yrittää juottaa tai syöttää mitään, vaan pitää
huolehtia siitä, että hengitystiet ovat avoimet ja hengitys kulkee hyvin,
sekä hälyttää ensihoito. Ensiapuna annetaan glukoositiputus
suonensisäisesti tai glukagoni-ruiske (GlucaGen®) reisilihakseen, jolloin
tajunta palaa 10–15 minuutin kuluttua. Insuliinisokin jälkeen tulee
selvittää tilanteeseen johtanut syy ja korjata se.
Tajuton on aina vaarassa menehtyä, ellei hän saa asianmukaista apua
nopeasti. Pitkittynyt insuliinisokki voi johtaa vaikeaan, pysyvään
aivovaurioon.
Insuliinin puutteesta ja korkeasta verensokerista johtuva happomyrkytys
on hengenvaarallinen tilanne. Siksi lapsi on aina mahdollisimman
nopeasti toimitettava hoitoon lähimpään sairaalaan, mikäli hänen
tajuttomuutensa syyksi epäillään happomyrkytystä. Pumppuhoidossa
happomyrkytys voi kehittyä muutamassa tunnissa, jos insuliinin saanti
laitteesta keskeytyy esimerkiksi katetrin irtoamisen, tukoksen tai vuodon
vuoksi. Happomyrkytykseen liittyy usein pahoinvointia ja vatsakipuja,
jolloin oireita voidaan erehtyä luulemaan tavanomaiseksi vatsataudiksi.
Vaikeassa happomyrkytyksessä tajuttomana olevan ihmisen elämän
pelastaminen voi olla kiinni alle puolesta tunnista.
Diabeteksen huolellisella hoidolla on suuri merkitys lapsen tulevaisuuden
kannalta. Diabetekseen voi liittyä pitkäaikaiskomplikaatioita eli
lisäsairauksia, jotka vaikuttavat oleellisesti elämänlaatuun ja
ennusteeseen. Diabetes on työikäisten näönmenetyksen ja munuaisten
vajaatoiminnan yleisin syy. Diabeetikoilla on 2–4-kertaisesti lisääntynyt
sydän-verisuonitautikuolleisuus ja halvausriski. 75 prosenttia
diabeetikoista kuolee sydäntapahtumiin. Diabetes on tärkein syy jalkaamputaatioihin.
Jos tarkastellaan kokonaiskuolleisuutta, insuliinista riippuvaisten 30–79vuotiaiden diabeetikoiden ylikuolleisuus oli vuosina 2004–2007 miehillä
yli kolminkertainen ja naisilla nelinkertainen vastaavan ikäiseen muuhun
väestöön nähden. 1

1
Forssas E, Sund R, Manderbacka K, Arffman M, Ilanne-Parikka P, Keskimäki I:
Diabeetikoilla yhä suuri ylikuolleisuus muuhun väestöön verrattuna. Suomen
Lääkärilehti 2010;65:2359-2367
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4 Mikä on vammaistuki
Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti
sairaan tai vammaisen lapsen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä.
Tukea maksetaan korvaukseksi tavanomaisesta suuremmasta rasituksesta
ja sidonnaisuudesta, joka aiheutuu sairaan tai vammaisen lapsen
hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta.
Rasituksella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä
ylimääräistä työtä ja vaivaa, joita sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta,
huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu. Lapsi voi tarvita ikäistään
enemmän apua, ohjausta tai valvontaa mm. päivittäisissä toiminnoissa.
Rasitusta voi aiheutua myös mm. lapsen kuljettamisesta kuntoutukseen ja
lääkityksen ja ruokavalion noudattamisesta, sairauskohtausten hoidosta
ja muusta sairauden hoidosta. (Kelan etuusohjeet, www.kela.fi)
Sidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että sairaan tai vammaisen lapsen
hoito, huolenpito ja kuntoutus sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia
henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä enemmän kuin
vastaavanikäisen terveen lapsen hoidosta huolehtiminen. Sidonnaisuutta
voi syntyä esimerkiksi siitä, että lasta on valvottava enemmän kuin
samanikäistä tervettä lasta.
Tuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna. Tuen suuruus
määräytyy sen mukaan, miten paljon tavanomaista suurempaa rasitusta
ja sidonnaisuutta on. Perustuen jälkeen portaan suuruus nousee noin 100
euroa kerrallaan. Vammaistuki on veroton etuus. Se tarkistetaan
vuosittain kansaneläkeindeksillä. Vammaistukea edeltäneen etuuden
nimi oli lapsen hoitotuki (31.12.2007 asti).
Taulukko 1. Lapsen hoitotuen ja alle 16-vuotiaan vammaistuen määrä
vuosina 2005–2010, €/kk

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Perustuki
77,61
78,46
79,83
81,83
85,59
85,59

Korotettu tuki
181,10
183,09
186,28
190,94
199,71
199,71

Ylin tuki
226,33
340,03
361,21
370,24
387,26
387,26
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5 Alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuen myöntämisen
perusteet
5.1. Yleiset ohjeet
Kelan etuusohjeet on jaoteltu yleisiin ja joidenkin sairauksien kohdalla
täydentäviin ohjeisiin. Yleisellä tasolla perusvammaistuen myöntäminen
edellyttää, että lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta
aiheutuu tavanomaista suurempaa, vähintään viikoittaista rasitusta ja
sidonnaisuutta. Perusvammaistuki voidaan myöntää myös silloin, kun
rasitus ja sidonnaisuus on päivittäistä, mutta ei kuitenkaan huomattavasti
aikaa vievää.
Korotetun vammaistuen myöntäminen edellyttää, että lapsen hoidosta,
huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuva tavanomaista suurempi
rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa tai päivittäin huomattavasti aikaa
vievää.
Lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta katsotaan aiheutuvan
vaativaa rasitusta ja sidonnaisuutta, jos lapsen hoidon toteuttaminen
edellyttää hoidosta huolehtivan erityistä perehtyneisyyttä lapsen hoitoja kuntoutustoimenpiteisiin. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun
muassa injektioiden antaminen ja vaativasta lääkehoidosta
huolehtiminen.
Lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta katsotaan aiheutuvan
vaativaa rasitusta ja sidonnaisuutta myös, jos lapsen hoito ja huolenpito
voidaan kokonaisuutena arvioida huomattavasti vaativammaksi kuin
vastaavanikäisen terveen lapsen. Sairaan tai vammaisen lapsen hoito ja
huolenpito voi edellyttää, että lasta on valvottava arkipäivän toiminnoissa
huomattavasti enemmän kuin vastaavanikäistä tervettä lasta. Lapsen
arjen sujuminen voi edellyttää lapsen hoidosta huolehtivan
varuillaanoloa, tai lapsi saattaa tarvita valvojaa karkailun ja
impulsiivisuuden vuoksi.
Päivittäin huomattavasti aikaa vievää rasitusta ja sidonnaisuutta
katsotaan aiheutuvan, jos lapsi tarvitsee sairautensa tai vammansa vuoksi
päivittäin huomattavan paljon hoidosta huolehtivan huolenpitoa ja
valvontaa. Lapsi voi tarvita sairauden tai vamman vuoksi apua, valvontaa
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ja ohjausta hoito- ja kuntoutustoimenpiteissä tai monissa arkipäivän
toiminnoissa.
Ylimmän vammaistuen myöntäminen edellyttää, että lapsen hoidosta,
huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuva tavanomaista suurempi
rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa ja ympärivuorokautista. Lisäksi
edellytetään, että lapsi on sairauden tai vamman vuoksi lähes ympäri
vuorokauden riippuvainen hoitajastaan. Usein lapsen sairaus tai vamma
on niin vaikea, että lapsen hoidon ja valvonnan laiminlyönti voi aiheuttaa
vakavia seurauksia. Sairaus tai vamma saattaa myös edellyttää lapsen
hoidosta huolehtivan jatkuvaa varuillaanoloa. Lapsi voi sairauden
luonteen vuoksi esimerkiksi vahingoittaa itseään tai muita.
5.2. Diabetesta koskevat täydentävät ohjeet
Etuusohjeisiin oli 31.12.2007 asti (laki lapsen hoitotuesta 444/1969)
selkeästi kirjattu tekijät, joiden perusteella diabeetikkolapsille
myönnettiin ylintä tukea:
• kaikki insuliinihoitoiset alle 3-vuotiaat diabeetikot
• kaikki monipistoshoidossa olevat alle 5-vuotiaat diabeetikot
• diabeetikkolapset iästä riippumatta silloin, kun lapsella on
asianmukaisesta hoidosta huolimatta vaikeasti tasapainotettava
diabetes
• lapsella on diabeteksen lisäksi jokin muu vaikea erityishoitoa
vaativa sairaus (esimerkiksi vaikea epilepsia, vaikea ruokaaineallergia tai kehitysvamma) – ja myös keliakia oli tällainen
peruste.
Muissa tilanteissa myönnettiin diabeetikkolapsille lähes poikkeuksetta
korotettu tuki.
5.2.1. Tuen tason perusteet 1.1.–3.12.2008
Keskeisin etuusohjeiden muutos vuoden 2008 alussa oli painopisteen
siirtyminen ennalta selkeästi luokitelluista tilanteista yksilölliseen
harkintaan. Etuusohjeiden mukaan:
• ”Lähtökohtaisesti etuuskäsittelijän on aina huomioitava tuen
yleiset myöntämisedellytykset ja lapsen yksilölliset olosuhteet.”
• ”Diagnoosi ei yksin ratkaise oikeutta vammaistukeen tai sen
määrää. Ratkaisun tulee perustua kokonaisarvioon lapsen
hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvan
rasituksen ja sidonnaisuuden määrästä. Jokaisen lapsen tilanne
tulee arvioida yksilölliset tekijät huomioiden.”
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Yksilöllisyys on sinänsä oikeudenmukainen kriteeri. Diabeetikkolasten
kannalta hyvin ongelmallista on heidän vähäinen määränsä, jolloin
etuuskäsittelijöille ei synny rutiinia pienen lapsen diabeteksen
kokonaisarviointiin, vaan he ovat pitkälti riippuvaisia Kelan kirjallisista
ohjeista.
Vuoden 2008 alussa diabetesta koskevat täydentävät ohjeet muuttuivat
siten, että niiden mukaan kaikki alle 16-vuotiaat diabeetikot olivat
oikeutettuja korotettuun tukeen:
• ”Diabetesta sairastavan lapsen hoidosta ja huolenpidosta
aiheutuvan rasituksen ja sidonnaisuuden katsotaan olevan
vaativaa, jos diabeteksen hoito edellyttää päivittäisiä
insuliinipistoksia tai jos lapsella on käytössään insuliinipumppu.
Diabeteksen hoidon katsotaan edellyttävän hoidosta
huolehtivan erityistä perehtyneisyyttä hoitotoimenpiteisiin.
Lisäksi diabeteksen hoidosta katsotaan aiheutuvan huomattavaa
päivittäistä valvonnan ja seurannan tarvetta sekä lasta saatetaan
auttaa päivittäin insuliinin pistämisessä ja/tai
verensokerinmittauksissa.”
Ylintä hoitotukea voitiin enää myöntää vain tilanteessa, jossa
diabeteksen hoidon katsottiin aiheuttavan ympärivuorokautista hoitoa ja
valvontaa. Etuusohjeiden mukaan tämä tarkoitti tilannetta, jossa lapsen
jokin muu krooninen perussairaus vaikeutti diabeteksen hoitoa.
Toisin kuin aiemmin, yksinään diabeteksen ei katsottu missään
ikävaiheessa aiheuttavan lapsen ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa
- eikä automaattisesti silloinkaan, kun lapsella oli jokin muu krooninen
sairaus tai vamma (esimerkiksi vaikea epilepsia, vaikea ruoka-aineallergia
tai kehitysvamma tai keliakia). Etuuden hakijoiden eli lapsen huoltajien
tehtäväksi tuli osoittaa, miten lapsen mahdollinen muu krooninen
sairaus haittaa diabeteksen hoitoa.
Hakemuskaavake oli monimutkainen ja -sivuinen. Hakemusmenettely,
jossa tarvittiin yksilöllisiä perusteluja, asetti vanhemmat eriarvoiseen
asemaan heidän erilaisten voimavarojensa ja kirjallisten taitojensa vuoksi.
Toisaalta, vaikka vanhempien laatimat hakemukset lääkärinlausuntoineen
olisivatkin olleet hoidon ympärivuorikautista sitovuutta ilmentäviä, ylin
hoitotuki myönnettiin diabeetikkolapsille äärimmäisen harvoin. Tämä
ilmenee Diabetesliittoon saapuneista hakemus- ja päätösasiakirjoista.
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Tässä vaiheessa Diabetesliitto oli useaan otteeseen yhteydessä Kelaan.
Ohjeita muutettiinkin hieman.
5.2.2. Tuen tason perusteet alkaen 3.12.2008–
Joulukuussa 2008 Kela lavensi ylimmän tuen myöntökriteereitä. Tästä
muutoksesta ei tiedotettu julkisesti, ja internetissä Kelan etuusohjeissa se
näkyi vasta huhtikuussa 2009.
Uusissa ohjeissa diabetesta sairastavalla lapsella katsottiin olevan oikeus
ylimpään tukeen:
• jos lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuvan rasituksen ja
sidonnaisuuden katsotaan olevan vaativaa ja
ympärivuorokautista, esimerkiksi silloin jos lapsella on jokin muu
krooninen perussairaus, jonka hoito vaikeuttaa diabeteksen
hoitoa
ja uusina perusteina
•
•

jos lapsi on alle 3-vuotias
jos lapsi sairastuu diabetekseen yli 3- mutta alle 6-vuotiaana, hän
on oikeutettu ylimpään vammaistukeen puolen vuoden ajan
monipistoshoidon alkuvaiheessa.
Kaikki muut insuliinihoitoa vaativaa diabetesta sairastavat lapset olivat
edelleen oikeutettuja korotettuun tukeen.
Huhtikuussa internetissä julkaisut ohjeet aiheuttivat sekaannusta
hakijoiden keskuudessa. Osalle perheistä Kela teki aiempien päätösten
itseoikaisuja, kun taas toisia perheitä ohjattiin hakemaan etuutta
kokonaan uudestaan takautuvasti.
Diabeetikkolasten huoltajat valittivat vammaistukipäätöksistä
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan (Somla). Kela ja Somla eivät
ole tilastoineet erikseen diabetesta koskevia valituksia. Somlaan saapui
kuitenkin enemmän valituksia vuonna 2008 kuin sitä edeltävänä tai sen
jälkeisenä jaksona vuosina 2005–2010. Kaikkiaan Somlaan tehtiin
etuusohjeiden uusimisen jälkeen vuonna 2008 alle 16-vuotiaan
vammaistukea koskevia valituksia 197 kpl enemmän kuin vuonna 2007.
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Taulukko 2. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapuneet lapsen
hoitotukea / alle 16-vuotiaan vammaistukea koskevat valitukset 1.1.2005–
31.12.2010 / kaikki sairaudet
Alle 16-vuotiaan vammaistukea koskevat valitukset
1.1.2005–31.12.2010, kaikki sairaudet
Valitusten määrä / v.
1265

1206

1051

2005

2006

1172

1369
916

2007

2008

2009

2010
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6 Diabeetikkolasten vammaistuen kohdentuminen
tilastojen valossa
Uusia 0–15-vuotiaiden erityiskorvausoikeuksia diabeteslääkkeisiin
myönnettiin vuosina 2005–2010 vuosittain keskimäärin 577. Trendi oli
ajanjaksolla hienoisessa laskussa.
Taulukko 3. Vuosina 2005–2010 alkaneet lääkekorvausoikeudet ikäryhmissä
0-15 v. 103 Diabetes *
ikä v
2005
2006
2007
2008
2009
0
1
2
3
1
18
20
15
21
15
2
38
49
41
40
34
3
41
41
47
45
35
4
37
36
54
52
35
5
48
37
36
40
33
6
44
42
32
38
39
7
37
44
46
24
43
8
45
44
42
45
37
9
42
51
53
41
45
10
48
43
47
44
41
11
46
48
44
48
40
12
42
45
33
42
39
13
50
37
41
39
43
14
36
34
25
32
31
15
36
30
25
31
32
yht.
608
602
581
584
545
* Kelan tilastoryhmä Reeta Pösö / Esko Ruhanen

2010
1
21
42
48
37
32
45
36
31
27
39
38
45
43
27
31
543

yht.

3463
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Vuonna 2008 diabeetikkolapsille myönnettiin edellisvuotta
huomattavasti harvemmin ylintä tukea. Korotettuja tukia myönnettiin
vastaavasti enemmän.
Taulukko 4. Vuosina 2005–2010 alkaneet uudet alle 16-vuotiaan
vammaistuet, pääsairaus diabetes (E10–E14)*
2005 2006 2007 2008 2009
Perustuet
8
8
8
9
6
Korotetut
431
431
402
534
379
tuet
Ylimmät tuet 150
158
158
47
142
Kaikki
589
597
568
590
527
* Kelan tilastoryhmä Reeta Pösö / Esko Ruhanen

2010
2
342
201
545

Yhteensä

3416

Taulukko 5. Samat tiedot toisin esitettyinä:
Vuosina 2005–2010 alkaneet uudet alle 16-vuotiaan
vammaistuet, pääsairaus diabetes (E10–E14)
600
500
400
300
200
100
0
2005

2006
Perustuki

2007

2008

Korotettu tuki

2009

2010

Ylin tuki

Lapsen hoitotukea ja vammaistukea koskevat tilastot ovat
vertailukelpoisia. 2
Myös tuen ikäryhmittäisessä myöntämiskäytännössä vuosi 2008 oli
poikkeuksellinen verrattuna muihin vuosiin. Tukia näytetään myönnetyn

2

Laatuseloste 2008: Tilasto Kelan vammaisetuuksista
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eri ikäryhmille kohtuullisen samankaltaisin lukumäärin ennen vuotta
2008 ja sen jälkeen. Hyvää on se, että vuonna 2010 näytetään ylintä tukea
myönnetyn suuremmalle määrälle 4- ja 5-vuotiaita kuin aiempina
vertailuvuosina.
Taulukko 6. Uudet alkaneet hoitotuet ja alle 16-vuotiaan vammaistuet tuen
tason ja lapsen ikäryhmän mukaan vuosina 2005–2008, pääsairaus diabetes
(E10–14) P=perustuki, K=korotettu tuki, Y=ylin tuki
05

P
K
Y

0v.
1
0
1

1v.
0
1
28

2v.
0
1
46

3v.
0
17
18

4v.
1
17
27

5v.
0
21
25

6v.
1
39
2

7v.
0
36
0

8v.
1
41
0

9v.
2
33
0

10v.
0
44
1

11v.
0
44
1

12v.
1
41
0

13v.
1
40
1

14v.
0
31
0

15v.
0
24
0

06

P
K
Y

0
0
4

0
0
34

0
3
43

0
21
13

1
15
23

0
13
27

0
30
7

1
50
0

0
41
2

1
48
1

0
43
0

1
46
1

1
38
1

0
30
0

1
29
1

2
24
1

07

P
K
Y

0
2
6

0
1
28

0
1
39

0
20
36

2
17
23

0
13
18

0
27
5

1
54
0

1
43
1

1
39
0

0
41
0

0
35
0

1
32
0

0
40
0

1
19
1

1
18
1

08

P
K
Y

1
0
1

1
29
15

0
31
12

0
37
9

1
43
4

1
30
5

0
33
0

0
39
0

0
38
0

0
47
0

0
40
0

1
41
0

1
34
0

2
36
1

1
28
0

0
24
0

09

P
K
Y

0
0
6

0
3
37

3
3
30

0
15
20

0
15
22

0
10
24

0
31
1

0
43
0

0
40
0

1
35
1

0
24
1

0
29
0

0
42
0

0
32
0

2
28
0

0
19
0

10

P
K
Y

0
0
7

0
1
32

0
2
55

0
8
36

0
3
29

0
7
37

0
37
0

0
36
0

0
21
2

0
34
1

0
32
0

1
44
0

0
42
0

0
28
0

0
27
2

1
20
0

Vuonna 2008 korotettujen tukien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta
yli sadalla. Kyse on ylimmän tuen käytön vähentämisestä ja siirtymästä
korotettuun tukeen. Seuraava kaavio näyttää, kuinka vähennys kohdentui
kaikkein nuorimpiin diabeetikkolapsiin.
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Taulukko 7. Vuosina 2007 ja 2008 alkaneet uudet alle 16-vuotiaan
vammaistuet ikäryhmittäin vertailtuna, pääsairaus diabetes (E10–E14) 3

Tarkat luvut ovat seuraavassa taulukossa.

3

Reeta Pösö / Kelan tilastoryhmä
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Taulukko 8. Vuosina 2007 ja 2008 alkaneet uudet alle 16-vuotiaan
vammaistuet ikäryhmittäin, pääsairaus diabetes (E10–E14)
Ikä
v
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Perustuki
2007
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
0
0
1
0

Perustuki
2008
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2

Korotettu
tuki 2007

Korotettu
tuki 2008

2
1
1
20
17
13
27
54
43
39
41
35
32
40

0
29
31
37
43
30
33
39
38
47
40
41
34
36

Ylin
tuki
2007
6
28
39
36
23
18
5
0
1
0
0
0
0
0

Ylin
tuki
2008
1
15
12
9
4
5
0
0
0
0
0
0
0
1

Kela maksoi vammaisetuuksia vuonna 2010 yhteensä 508,9 miljoonaa
euroa. Kymmenessä vuodessa vammaisetuusmenot ovat reaalisesti
kasvaneet lähes 50 %. Lapsen vammaistukea maksettiin kaikkiaan 69,7
miljoonaa euroa. Se oli 14 % kaikista vammaisetuusmenoista. 4
Verrattaessa kaikkiin sairauksiin maksettujen lapsen hoitotukien ja alle
16-vuotiaiden lasten vammaistukien kokonaissummaa (milj. e / v.) 5
diabetekseen myönnetyn tuen määrän kanssa voidaan todeta, että tuen
määrä kokonaisuudessaan on vuositasolla laskenut, mutta
diabeetikkolasten tukien osuus vammaistuen kokonaismäärästä on
puolestaan lievästi kasvanut.

4
5

Kelan vammaisetuustilasto 2010
Kelan hoitama sosiaaliturva; Reeta Pösö, Kelan tilastoryhmä
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Taulukko 9. Maksetut lapsen hoito- ja vammaistuet diabetes / kaikki
sairaudet milj. e / v. ajalla 2005–2010
Maksetut tuet, milj. e / v.
diabeetikoiden tuet
kaikki sairaudet
diabeteksen osuus (%)
kaikista

2005
10,0
72,7

2006
10,4
72,8

2007
11,0
72,5

2008
11,0
70,2

2009
11,3
69,9

2010
11,4
69,7

13,7

14,2

15,1

15,6

16,1

16,3

Taulukko 10. Maksetut lapsen hoito- ja vammaistuet diabetes / kaikki
sairaudet milj. e / v. ajalla 2005–2010
Maksetut lapsen hoito- ja vammaistuet diabetes / kaikki
sairaudet milj. euroa v. ajalla 2005-2010
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005

2006

2007
D tuet

2008

2009

2010

Kaikki

7 Etuuden alikäyttö?
Alkaneiden erityiskorvausoikeuksien ja uusien vammaistukien määrät
eroavat vuositalolla toisistaan. Vuotta 2008 ja 2010 lukuun ottamatta
tukia on myönnetty alle 16-vuotiaille diabeetikkolapsille vähemmän kuin
tässä ryhmässä on uusia alkaneita insuliinin erityiskorvausoikeuksia. 2008
tukia myönnettiin alkaneita erityiskorvausoikeuksia enemmän, ja vuonna
2010 määrät olivat samat.
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Taulukko 11. Vuosina 2005–2010 alkaneet uudet alle 16-vuotiaiden
diabeetikoiden lääkekorvausoikeudet ja uudet alle 16-vuotiaiden
diabeetikoiden hoito-/vammaistuet

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Alkaneet
lääkekorvausoikeudet,
kpl
608
602
581
584
545
543

Alkaneet uudet
tuet, kpl

Suhde kpl/%

589
597
568
590
527
545

-19 kpl
-5
-13
4
-18
2

= 97%
99%
98%
101%
97%
100%

Taulukko 12. Vuoden lopussa vuosina 2005–2010 voimassa olleet alle 16vuotiaiden diabeetikoiden lääkekorvausoikeudet ja alle 16-vuotiaiden hoito/vammaistuet

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Lääkekorvausoikeudet,
kpl
4088
4185
4283
4339
4381
4398

Tuet,
kpl
3870
3974
4102
4180
4200
4246

Suhde kpl/%
-218
-211
-181
-159
-181
-152

= 94%
94%
96%
96%
96%
97%

Vammaistuen alikäyttö näyttää vuositalolla olevan 3–6 prosenttia.
Vuosittain alkaneita uusia insuliinin erityiskorvausoikeuksia on hieman
enemmän kuin vuosittain myönnettyjä uusia vammaistukia.
Loppuvuodesta sairastuneille tosin tehdään tukipäätös vasta seuraavan
vuoden puolella. Osa on voinut myös hakea vammaistukea jollain muulla
päädiagnoosilla. Etuuden mahdollinen alikäyttö vaatisi lisäselvittelyä.
Prosenttiosuus on pieni, mutta kyse on noin 150 perheestä.
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Taulukko 13. Vuoden lopussa vuosina 2005–2010 voimassa olleet alle 16vuotiaiden diabeetikoiden lääkekorvausoikeudet ja alle 16-vuotiaiden hoito/vammaistuet
Vuoden lopussa vuosina 2005–2010 voimassa olleet
alle 16-vuotiaiden diabeetikoiden lääkekorvausoikeudet ja
alle 16-vuotiaiden hoito-/vammaistuet
4600
4400
4200
4000
3800
3600
2005

2006

2007

2008

Lääkekorvausoikeudet

2009

2010

Tuet

8 Diabetesliiton kysely 2009:
vanhempien kokema rasitus ja sidonnaisuus
Diabetesliitto halusi muodostaa yksittäisiä palautteita laajemman
kuvan diabeetikkolasten vanhempien käsityksistä diabeteksen hoidon
vaativuudesta ja mahdollisesta ympärivuorokautisesta sitovuudesta.
Teimme kyselyn kaikille kesällä 2009 sopeutumisvalmennuskursseille
osallistuneille perheille. Kyselystä saatuja avoimia vastauksia on
koottu tähän selvityksen ja sen liitteeseen 2.
Niin aiemmin tulleen asiakaspalautteen, kuin oman selvityksemmekin
mukaan, diabetes voi jo yksinään olla sairaus, jonka hoito edellyttää
ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa. Hoidon
ympärivuorokautinen sitovuus ei ollut suoraan sidoksissa lapsen
ikään.
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Taulukko 14. Kesän 2009 kursseille osallistui yhteensä 147 lasta. Alle 3vuotiaita lapsia ei kursseilla ollut. Iältään lapset olivat 3–14-vuotiaita.
Vuoden 2009 perhekurssien diabeetikot
ikäryhmittäin
3-–5-v.
12–14-v.
11 %
18 %
6–8-v
26 %

9–11-v
45 %

Taulukko 15. Kurssien lapsille oli pääsääntöisesti myönnetty korotettua
tukea (n= 123). Ylimpään oli oikeus 21 lapsella. Perustukea sai kaksi.
Tuen suuruus iän mukaan
perus

korotettu
24
19

1
3

33
4

6
1

5

2

2
6

7

21
13

12

11
7

ylin

4

1
8

9

1 1

1

1

10

11

12

10
1 1
13

14

Muutokset alle 16-vuotiaan diabeetikon vammaistuen määrässä 2005–2010 ●25

8.1. Verensokerin mittausten
tiheys
Kyselyn mukaan verensokeria
mitattiin lapsilta säännöllisesti
keskimäärin 6,4–7,2 kertaa
vuorokaudessa.

”Kaikki toimet pitäisi osata ennakoida,
tautia ei voi unohtaa hetkeksikään.
Iltayöllä vanhempi mittaa sokerin
viimeisen kerran ja mikäli tarve vaatii,
antaa ruokaa tai pistää insuliinia tai
laittaa kellon herättämään uutta
mittausta varten. Ruokailun suunnittelu,
varsinkin matalien sokerien välttely,
aina oltava hiilihydraattia mukana.
Lapsen voinnin seuraaminen, ei
innostuessaan huomaa välttämättä, että
sokeri on matalalla.”

Vain 25,8 prosenttia lapsista
kuului ryhmään, jonka
verensokeria ei tarvinnut
pääsääntöisesti mitata öisin.
Lapsista 74,2 prosenttia oli
sellaisia, joiden verensokerin
mittaukset sitoivat vanhempia
ympärivuorokautisesti lapsen
iästä riippumatta. Säännöllisten yöllisten mittausten määrä oli
keskimäärin 1,01–1,77 kertaa yössä. Lasta ei voi lääkitä tai syöttää ilman
verensokerin mittausta. Vanhemmilta ei erikseen kysytty, kuinka usein
yöllinen verensokeri johti lääkitsemiseen tai syöttämiseen.
Taulukko 16. Verensokeria lapsilta mitattiin säännöllisesti keskimäärin
vähintään 6,4 kertaa ja enintään 7,2 kertaa vuorokaudessa. n= 123
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8.2. Yöllisten mittausten syyt
Suurin yksittäinen syy
mittaamiseen oli halu varmistua
lapsen verensokerin tasosta.
Matalien arvojen vaara,
poikkeava tilanne tai sairaus
olivat seuraavaksi yleisimpiä
syitä. Suuret
verensokerinvaihtelut aiheuttivat
lähes yhtä paljon mittaustarvetta.

”Sitovuus on ympärivuorokautista,
koska lapsen terveys ja hyvinvointi
vaatii hoitoa vuorokauden
jokaisena hetkenä. Pitää
suhteuttaa insuliinin määrä
syötävään ravintoon sekä
verensokeriin. Lapsi liikkuu paljon
koko ajan ja se heilauttelee
verensokeria rajusti alaspäin vielä
tuntien jälkeen liikkumisen
loputtua (yöt) eli pitää huolehtia,
että lapsen tajunta ei romahda.”

Taulukko 17. Miksi mitataan yöllä,
n=123
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Vanhempien vastauksissa toistuivat yleinen varuillaan olo myös
yöaikaan, hoidon sitovuus, jatkuva diabeteksesta johtuva tarkkailu,
valvonta ja huoli. Muita ilmeneviä asioita olivat rajoitukset perheen tai
lapsen sosiaalisissa suhteissa tai rajoitukset vanhempien
työssäkäyntiin. Esiin nousi myös väsymys ja uupumus. Vanhempien
sidonnaisuus lapsen diabeteksen hoitoon tämän ollessa päivähoidossa
tai koulussa kävi toistuvasti ilmi.
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9 Yhteenveto sitovuudesta ja rasittavuudesta
Fletcherin mallin avulla
Fletcher ym 6 ovat hahmottaneet terveydenhuollon hoitoyksikön
ammattitaitoa
potilasturvallisuuden näkökulmasta luokittelemalla potilasta hoitavan
henkilön tarvitsemat taidot
kliinisiin ja ei-kliinisiin.
Kliinisiä taitoja ovat
- potilaan tutkiminen
- laitteistojen käyttö
- lääkkeet
- toimenpiteet
Ei-kliinisiä taitoja ovat:
- päätöksenteko
- kommunikointi
- suunnittelu ja ennakointi
- tilannetietoisuuden ylläpito
Nykyaikainen lasten
diabeteksen hoito kotona on
erikoissairaanhoidon
alaisuudessa tapahtuvaa
sairauden omahoitoa.
Diabeetikkolapset käyvät
seurantakäynnillä
erikoissairaanhoidon
yksikössä noin kolmen
kuukauden välein.

”Kolmipistoshoito vaatii säännölliset
välipalat ja pistämiset. Lapsi ei
huolehdi näistä itse, joten huolehtija
on yksinhuoltajana minä. Vapaaaikaa diabeteksen hoidosta ei siis ole.
Vaikka en systemaattisesti mittaa
yöllä sokeria, valmius siihen on
oltava”

”Diabetesta ei voi unohtaa
hetkeksikään. Koko ajan
ajatuksissa taustalla seuraavasta
verensokerin mittauksesta ja
aterioista huolehtiminen.
Pumppuhoito vaatii säännölliset
mittaukset ainakin 2 h välein.
Kanyyli tukkeutuu usein, joten
kanyyli vaihdetaan 1-2 pv välein,
usein yölläkin. Lapsi ei huolehdi
verensokerin mittauksista yms. itse
vaan häntä muistutetaan niistä.”

Menneinä vuosina insuliini
pistettiin yleensä kahtena tai
korkeintaan kolmena pistoksena, verensokeria mitattiin muutamana
päivänä viikossa, muutama mittaus päivässä. Insuliinin pistosmääriä ei
tarvinnut miettiä, vaan insuliinia pistettiin vakiomäärät, jotka lääkäri oli
määrännyt. Vastuu määristä oli hoitohenkilökunnalla.

6

Fletcher et al. Br J Anaesth 2003;90:580-588
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Ruokailut tapahtuivat ateriasuunnitelman mukaisesti, vanhempien
tehtävänä oli saada lapsi syömään ateriasuunnitelman mukaiset
hiilihydraatit tiettyinä aikoina ja estää häntä syömästä muina aikoina
ylimääräistä. Verensokerin mittaukset kirjattiin vihkoon, ja niistä
keskusteltiin hoitokäynneillä lääkärin kanssa. Lääkäri otti
insuliiniannoksiin kantaa ja määräsi uudet annokset, jos hoito ei toiminut.
Hoidossa oli selkeät ohjeet ja rutiinit, joita noudatettiin.
Rutiininomaisesta hoidon toteuttamisesta on siirrytty soveltamista
vaativaan hoitoon. Hoitoon liittyvien toimenpiteiden määrä on
merkittävästi lisääntynyt, ja hoidon toteuttaminen vaatii tiedon ja
ohjeiden sovellustaitoa. Vastuu on siirtynyt hoitopaikoista vanhemmille,
joiden on oltava ”ammattilaisia”. Fletcherin mallilla voidaan kuvata
lapsidiabeetikon kotihoitoa.
Vanhemmilta kotona vaadittavia taitoja ovat:
- Lapsen voinnin seuranta. Jatkuva valmius ympärivuorokautiseen
seurantaan.
- Erikoissairaanhoidosta
saatujen ohjeiden
soveltaminen. Osattava
itsenäisesti tulkita
verensokerin tai ketoaineiden
arvoja ja tehdä annetussa
kehikossa tilannekohtaisesti
oikeita hoitopäätöksiä.

”Jatkuva huolehtiminen, hh-määrät,
pistosmäärät, vs-mittaukset,
välineiden huolto, myös että on
neuloja, liuskoja ja insuliinia
varastossa. Etähuolehtiminen jos
kavereilla yökylässä. Muistaako
syödä ajoissa ja tasaisesti.
Runsaampi liikunta huolettaa.”

- Hoitovälineiden hallinta:
hankinta, käyttö ja
toimintakunnosta huolehtiminen. Välineitä ja laitteita ovat verensokerin
näytteenotin ja sen lansetit, verensokerimittari, verensokeriliuskat,
insuliinin pistosvälineet (kynät tai ruiskut), insuliinipumppu, kanyylit,
kanyylin asetin, letkut, pumpun insuliiniampullit, mahdollinen sensori,
ketoaineliuskat ja ketoainemittari.
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- Lääkkeiden hankinta, käyttö
ja (kylmä)säilytys. Insuliinit ja
ensiapulääkkeet: Glucagen®ruiske ja nopeasti imeytyvä
glukoosi

”Pumppuhoitoisen diabeetikon hoito
ja seuranta vaatii säännöllistä
kontrollointia. Pumpun toiminnassa
ilmenevät ongelmat tai esim. kanyylin
irtoaminen johtavat nopeasti
ketoasidoosiin. Meidän perheessä ei
muut kuin vanhemmat osaa tai pysty
toimimaan näissä tilanteissa, joten
vanhempien tulee olla koko ajan
tavoitettavissa ja käytettävissä. Jos
em. ongelmat tapahtuvat yöllä, on
myös öisin ryhdyttävä korjaaviin
toimenpiteisiin.”

- Lääkkeen (insuliinin) käyttö
ja siihen liittyvät
toimenpiteet. Hiilihydraattien
laskeminen, annostelu ja
syömisen varmistaminen;
verensokerin mittaaminen;
insuliinin pistäminen tai
annostelu pumpulla; pumpun
katetrin/ sensorin
asentaminen, pumpun
letkujen asennus ja ilmaus, insuliiniampullin täyttö ja vaihto, pumpun
tekninen käyttö; ketoaineiden mittaaminen.
- Päätöksenteko. Rationaaliset
hoitopäätökset verensokerin
arvon perusteella: insuliinin
määrän, ravinnon
hiilihydraattien tai liikunnan
yhteisvaikutuksen arviointi.

”Lapsen harrastukset ja muut
menemiset on aina suunniteltava
etukäteen, varmistettava ketä aikuisia
on paikalla ja valistettava heitä
diabeteksesta.

- Kommunikointi. Huolehtia ja
ohjata turvallisen diabeteksen hoidon toteutumista päivähoidossa,
koulussa, vapaa-ajan harrastuksissa tai lapsen ollessa muiden henkilöiden
hoidossa.
- Suunnittelu ja ennakointi. Osattava varotoimet, että verensokeri pysyy
toivotulla tasolla, ja varautua hätätilanteisiin.
- Tilannetietoisuuden ylläpito. Olla itse tietoinen lapsen voinnista,
ajantasaisista hoitomenetelmistä ja pitää muut lapsen kanssa läheisesti
tekemisissä olevat aikuiset tietoisina tarvittavista toimista ja
yleistilanteesta. Hankittava diabetesranneke tai muu diabeteksesta
kertova tunnus lapselle.
Lapsen diabeteksen omahoidon onnistunut ja turvallinen toteuttaminen
edellyttää vanhemmilta niin kliinisiä kuin ei-kliinisiäkin taitoja. Lapsen
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huoltajina he vastaavat sairauden käytännön hallinnasta ja omahoidon
toteuttamisesta ympäri vuorokauden. He vastaavat myös hoidon
turvallisuudesta.
Diabeetikkolapsen ympärivuorokautinen hoito eroaa terveen lapsen
ympärivuorokautisesta hoidosta siinä, että diabetekseen liittyy sekä
akuutteja että pitkäaikaiskomplikaatioita. Erään lapsen vanhemman
suulla sanottuna:
”Diabeetikkolapseen on sidottu ympäri vuorokauden. Vastuu
hoidosta on vanhemmilla. Se millainen hoitotasapaino lapsella
on, vaikuttaa hänen terveyteensä tulevaisuudessa.
Diabeteslapsen kanssa pitää olla joka hetki valppaana.”
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10 Diabetes ja muut sairaudet, diabeteksen akuutit ja
pitkäaikaiskomplikaatiot
Asiantuntijoina tässä luvussa ovat olleet lastenlääkärit Päivi Tapanainen,
Päivi Keskinen ja Harri Niinikoski.
10.1. Diabetes ja keliakia
Keliakia on suolen limakalvon autoimmuunisairaus, jossa kotimaisten
viljojen rukiin, vehnän ja ohran sisältämä gluteeni aiheuttaa ohutsuolen
limakalvon vaurioitumisen (tulehdustilan ja normaalin nukkarakenteen
häviämisen). Keliakian hoito on gluteenin täydellinen välttäminen
ruokavaliossa.
Diabeetikon ruokavalion kulmakiviä ovat kuitupitoiset, hitaasti imeytyviä
hiilihydraatteja sisältävät ruoka-aineet kuten täysjyväviljatuotteet (leivät,
puurot), joiden avulla pystytään välttämään nopeita verensokerin
vaihteluja. Kun diabeetikolla todetaan keliakia, viljatuotevalikoima
kapeutuu oleellisesti. Gluteenittomat tuotteet ovat usein painavampia ja
sisältävät näin ollen enemmän hiilihydraatteja kuin gluteenia sisältävät
”normaalit” viljatuotteet. Myös kuitupitoisten gluteenittomien tuotteiden
löytäminen on haasteellista. Keliakia vaikeuttaa näin diabeetikon
ruokavalion kokoamista, ja tekee insuliinihoidon säätämisen
haasteellisemmaksi (suurempi hiilihydraattipitoisuus, nopeammin
imeytyvät hiilihydraatit).
10.2. Diabetes ja suuriannoksinen kortikosteroidihoito
Suuriannoksista pitkäkestoista kortikosteroidihoitoa (yleensä
prednisolonia) käytetään mm. tulehduksellisten suolistosairauksien kuten
haavaisen paksusuolentulehduksen ja Crohnin taudin
pahenemisvaiheiden hoidossa. Kortikosteroidit ovat insuliinin
vastavaikuttajia ja erityisesti suurina annoksina ne voivat nostaa veren
glukoosipitoisuutta huomattavasti.
Tulehdustila nostaa veren glukoositasoa, ja myös hoidossa käytettävät
kortikosteroidit nostavat sitä. Diabeetikko tarvitsee kortikosteroidihoidon
aikana insuliinia selvästi enemmän kuin muulloin. Kortikosteroidihoito
aloitetaan yleensä suurella annoksella tulehdustilan tehokkaaksi
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rauhoittamiseksi, ja annosta vähennetään usein nopeassa tahdissa.
Insuliinihoidon säätäminen kortikosteroidihoidon aikana on erittäin
haasteellista: insuliiniannoksia tarvitsee aluksi suurentaa huomattavasti,
mutta kortikosteroidiannoksen vähetessä insuliiniannostenkin
vähentämisen tulee tapahtua nopeaan tahtiin.
10.3. Verensokerin HbA 1 c -taso ja vaikeat hypoglykemiat
Kansainvälinen lasten ja nuorten diabetesjärjestö (International Society
for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) luokittelee grade 2
-hypoglykemioiksi kohtalaiset hypoglykemiat, joihin liittyy toiminnan
heikkenemistä siten, että lapsi tarvitsee toisen apua. Ne ovat korjattavissa
kuitenkin syöttämällä. Grade 3 -hypoglykemiat sisältävät vaikean
neurologisen toiminnan ongelman (kouristukset, tajuttomuus,
disorientaatio), jonka korjaamiseksi tarvitaan glukagonia tai
suonensisäistä glukoosihoitoa.
ISPADin hypoglykemiamäärittelyä noudattavien kansainvälisten
tutkimusten (ml DCCT) mukaan 7, 8 pitkäaikaisokeria kuvaavan HbA1c tason ja vakavien hypoglykemioiden esiintymisen välisestä yhteydestä
lapsilla on ristiriitaisia tuloksia.
Yhteistä tutkimustuloksille kuitenkin on, että pienillä lapsilla vakavien
hypoglykemioiden riski on selvästi suurempi kuin isommilla lapsilla.
Vaikeiden hypoglykemioiden esiintymistä selvitettiin 1 335 lasta
käsittävässä seurannassa vuosina 1992–2008 9. Suurentunut riski niihin
liittyi matalaan HbA1c -tasoon, nuoreen ikään, isoon insuliiniannokseen,
sukupuoleen ja vanhempien matalampaan sosioekonomiseen
statukseen. Erilaisista insuliinihoidoista vain pumppuhoidolla oli
vähentävää vaikutusta vakavien hypoglykemioiden esiintymiseen –
7

“DCCT” -Wagner VM ym. (2005) Severe hypoglycaemia, metabolic control and diabetes
management in children with type 1 diabetes in the decade after the Diabetes Control and
Complications Trial – a large-scale multicentre study. Eur J Pediatr 164:73-79

8

Wagner VM ym (2008) Severe hypoglycemia, metabolic control, and diabetes
management in young children using insulin analogs – a follow-up report of a large
multicenter database. Eur J Pediatr 167:241-242 – edellisen tutkimuksen jatkoseuranta

9

Bulsara ym. (2004) The impact of a decade of changing treatment on rates of severe
hypoglycemia in a population-based cohort of children with type 1 diabetes. Diabetes Care
27:2293-2298
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huolimatta siitä, että pumppuhoidossa HbA1c oli keskimäärin matalampi.
Pistosten määrä ei vaikuttanut, ei myöskään insuliinin laatu. Kaikki tämä
osoittaa, kuinka nuorempien lasten diabeteshoito on erityisen
haasteellista.
10.4. Lapsuusiän hoitotasapaino ja elinmuutosriski
Verensokerin tasapainolla on yhteys myöhempään elinmuutosriskiin.
Diabetes Control and Complication Trial -tutkimus (DCCT ref) on selkeästi
osoittanut hyvän sokeritasapainon vähentävän diabeteksen
lisäsairauksia. DCCT-tutkimukseen osallistuneita tyypin 1 diabeetikoita
seurattiin sittemmin EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and
Complications) -tutkimuksessa 10. Viiden seurantavuoden jälkeen DCCTtutkimuksen tehostetun ja perinteisen hoitoryhmän HbA1c -tasojen välillä
ei havaittu eroa (8,2 vs 8,1 %). EDIC-tutkimuksessa elinmuutosten
esiintymisessä todettu ero liittyi HbA1c:n tasoon.
Mikrovaskulaaristen komplikaatioiden eli retinopatian, nefropatian ja
neuropatian osalta löydökset korostavat diabeteksen hyvän
hoitotasapainon merkitystä sairauden alkuvuosina:
1) Retinopatian esiintyvyys neljän EDIC-seurantavuoden jälkeen oli 66–77
% pienempi ja vielä 10 vuoden EDIC-seurannan jälkeen yli 50 % pienempi
DCCT:n tehostetun hoidon ryhmään kuuluneilla
2) Nefropatian esiintyvyys neljän EDIC-vuoden jälkeen:
mikroalbuminurian esiintyvyys oli 53 % ja albuminurian esiintyvyys 86 %
pienempi tehostetun hoidon ryhmään kuuluneilla. Niillä tyypin 1
diabeetikoilla, joilla ei ollut nefropatiaa DCCT:n päättyessä: tehostetun
hoidon ryhmään kuuluneista 4,5 %:lle ja perinteisen hoidon ryhmään
kuuluneista 12,3 %:lle oli ilmaantunut mikroalbuminuriaa 5–6 vuoden
kuluttua DCCT:n päättymisestä
3) Neuropatia: hyvän hoitotasapainon vaikutus näkyi vielä 8 v:n kuluttua
DCCT:n päättymisestä
Hyvän hoitotasapainon hyödyllinen vaikutus on nähtävissä myös
valtimotaudin esiintyvyydessä.

10

Kilpatrick ES ym. (2009) The Diabetes Control and Complications Trial: a gift that keeps
giving (Review) Nat Rev Endocrinol 5:537-54
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Tutkimukset osoittavat, että ”metabolisen muistin” ansiosta hyvä
hoitotasapaino suojaa elinmuutoksilta myöhemmässä iässä.
Sekä retinopatian että mikroalbuminurian esiintymisellä oli
merkitsevä yhteys HbA1c-tasoon 11
Pohjois-Ruotsin alueella diagnosoitujen 5-19-vuotiaiden diabeetikoiden
HbA1c-arvoista, silmänpohjakuvauksista ja virtsan albumiinierityksestä on
olemassa seurantatietoa vuosilta 1981-1992 (n=94, The Swedish
Childhood Diabetes Registry). Tutkimusaineiston mukaan
12 ± 4 vuoden seuranta-aikana 17 potilasta (18 %) kehitti
mikroalbuminurian, 45 potilaalla (48 %) todettiin taustaretinopatia, ja 52
%:lla todettiin näistä jompikumpi tai molemmat. Keskimääräinen HbA1c
ensimmäisen viiden diabetesvuoden aikana korreloi myöhemmän
mikroalbuminurian (hazard ratio 1.41, P = 0.083) ja retinopatian
kehittymisen (1.32, P = 0.036) kanssa.
Sairastumisikä vaikutti retinopatiariskiin yllättävällä tavalla: alle 5vuotiaana sairastuneilla kului pitempi aika retinopatian ilmaantumiseen
kuin niillä, jotka sairastuivat 5–11-vuotiaana tai yli 11-vuotiaana. Selvää
yhteyttä sairastumisiän ja mikroalbuminurian ilmaantumiseen ei havaittu.
Diabeteksen huono hoitotasapaino jo viiden ensimmäisen
sairastamisvuoden aikana näyttää siis nopeuttavan mikrovaskulaaristen
komplikaatioiden ilmaantumista nuorille tai nuorille aikuisille. Myös
esimurrosikään ajoittuvien sairastamisvuosien määrän on todettu olevan
yhteydessä mikrovaskulaaristen komplikaatioiden esiintymiseen
nuoruusiässä. 12
10.5. Diabetes ja kognitiivinen suoriutuminen
Prospektiivisten seurantatutkimusten mukaan 13, 14, 15 tyypin 1 diabetes
näyttää heikentävän kognitiivista suoriutumista kontrolliryhmiin
verrattuna etenkin varhain (alle 5-vuoden iässä) sairastuneilla lapsilla.

11

Svensson M, Eriksson JW, Dahlquist G (2004) Early glycemic control, age at onset,
and development of microvascular complications in childhood-onset type 1 diabetes: a
population-based study in northern Sweden. Diabetes Care 27:955-62

12
Donaghue ym. (1997) The effect of prepubertal diabetes duration on diabetes:
microvascular complications in early and late adolescence. Diabetes Care 20:77-80
13
Gaudieri ym. Diabetes Care 31:1892-1897, 2008
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Myös hypoglykemiaa ja kognitiivisesta suoriutumista on tutkittu 16.
Strudvikin tutkimuksessa ei todettu eroa älykkyystestin, muistitestin tai
ongelmanratkaisutestin tuloksissa (41 diabeetikkolasta, joilla todettu
hypoglykeeminen kouristus tai tajuttomuus / vs 43
kontrollidiabeetikkoa).
Hersheyn tutkimuksessa 17(103 diabeetikkolasta ja kontrolliryhmä) taas
todettiin toistuvien, etenkin alle viiden vuoden iässä ilmaantuneiden
vaikeiden hypoglykemioiden huonontavan avaruudellista muistia.
Kouristusten esiintyminen ei vaikuttanut tulokseen. Vastaavanlainen
tulos, että vaikeat hypoglykemiat huonontavat muistitoimintatestien
tuloksia, oli Perantien 18 tutkimuksessa (117 diabeetikkoa).
Myös akuutin hyperglykemian vaikutusta kognitioon on selvitelty 19.
Gonder-Frederickin tutkimuksessa (61 diabeetikkolasta) selviteltiin
yhteen- ja vähennyslaskutaitoa sekä tehtiin tietokoneohjelman avulla
reaktioaikatesti 4–6 viikon aikana 3–5 kertaa päivässä. Verensokeri
mitattiin välittömästi tehtävän jälkeen, ja lapsia pyydettiin arvioimaan,
kuinka vaikeaa tehtävän suorittaminen oli. Suoriutuminen oli yhtä
huonoa matalimmilla (< 3 mmol/l) ja korkeimmilla (22,2 mmol/l)
verensokeriarvoilla. Vaikutus näkyi ajassa, mutta ei oikeiden vastausten
osuudessa. Lapset kokivat vastaamisen vaikeammaksi hypoglykemiassa.
DCTT-aineistossa (Jacobson ym. NEJM, 356: 1842-52, 2007) vaikeitten
hypoglykemioiden esiintyvyys ei vaikuttanut kognitioon, mutta lapset,
joiden HbA1c oli yli 8.8 %, suoriutuivat psykomotorisista testeistä
huonommin kuin hyvässä hoitotasapainossa olevat (HbA1c < 7.4 %) 20.
Varhaisen hyvän sokeritasapainon merkitystä on käsitelty tuoreessa
suomalaisessa tutkimuksessa 21, jossa selvitetään miten tyypin 1 diabetes
ja siihen liittyvät veren glukoosipitoisuuden vaihtelut ovat yhteydessä

14
15

Naguib ym. J Ped Psych 34:271-282,2009
Northam EA ym.Diabetes Care 32: 445-450, 2009

16

Strudvik ym. J Pediatr 147: 680-685, 2005
Hershey ym. Diabetes Care 28; 2372-2377, 2005
18
Perantie DC, Pediatric Diabetes 9: 87-95, 2008
19
Gonder-Frederick L ym. Diabetes Care 2009
20
Jacobson ym. NEJM, 356: 1842-52, 2007
21
Hannonen, Riitta Verbal and academic skills in children with type 1 diabetes. Jyväskylä
studies in education, psychology and social research 42/ 2011
17
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lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perustaitojen oppimiseen. Alle
5-vuotiaana diabetekseen sairastuneilla lapsilla oli kouluiässä terveitä
lapsia enemmän vaikeuksia oikeinkirjoituksessa ja matematiikassa – lievät
kirjoittamisen vaikeudet olivat jopa kolme kertaa yleisempiä.
Varhaislapsuudessa diabetekseen sairastuneilla oli terveitä lapsia
enemmän ongelmia myös puheäänteiden mielessä käsittelyssä eli
fonologisessa prosessoinnissa. Sairauteen liittyvistä tekijöistä varhaisella
alkamisiällä oli selkein yhteys oppimisen ongelmiin kouluiässä. Liian
korkea veren glukoosipitoisuus sairauden alkuvaiheessa oli yhteydessä
kouluiän kirjoitusvaikeuksiin. Vaikeita hypoglykemioita kokeneilla lapsilla
oli enemmän oppimisvaikeuksia ja tukitoimien tarvetta koulussa kuin
niillä lapsilla, joilla ei ollut vaikeita hypoglykemioita tai diabetesta.
Tutkimusten mukaan voidaan todeta, että akuutti liian matala tai liian
korkea verensokeri heikentävät neuropsykologista suorituskykyä.
Toistuvien hypoglykemioiden vaikutus on kiistanalainen, mutta ainakin
varhaislapsuuden hypoglykemiat näyttäisivät huonontavan
neuropsykologista suorituskykyä. Huono hoitotasapaino heikentää
neuropsykologista suorituskykyä.
10.6. Diabeetikkolasten sokeritasapaino ja varhaiset
valtimomuutokset
Muutoksia valtimoiden seinämien paksuudessa ja elastisuudessa
pidetään ateroskleroosin ensimmäisinä merkkeinä, ja niitä voidaan
nykyisin tutkia tarkalla verisuonten ultraäänitukimuksella. Jo vuonna
2004osoitettiin, että diabeetikkolasten valtimonseinämät ovat
verrokkilasten vastaavia jäykemmät 22. Sama löydös on toistunut monissa
eri aineistoissa ja maissa useaan otteeseen ja on jo aivan varmaa tietoa.
Diabeetikkolasten hoitotasapainon vaikutusta valtimoihin on myös
tutkittu, mutta yhteyksien selvittäminen on hiukan hankalampaa.
Aiheesta on kuitenkin julkaistu jo monta tutkimusta 23, 24. Khan ym. ovat
todenneet, että 9–22-vuotiaiden diabeetikoiden endoteelifunktio korreloi
diabeteksen kestoon ja HbA1c-tasoon. Heilman ym. ovat todenneet, että
5–19-vuotiailla diabeetikoilla valtimonseinämän paksuus (IMT-arvo)
korreloi HbA1c-arvoon.

22

23

Järvisalo et al, Circulation 2004;109:1750-5). Tutkimus tehtiin 11-vuotiailla.
Khan et al (Diabetes Care 2000;23:215-220)

24

Heilman ym. et al (Diabetes Res Clin Pract)
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Satunnaistetuissa tutkimusasetelmissa intensiivinen hoito on parantanut
endoteelifunktiota, kun taas konventionaalisessa hoidossa näin ei
käynyt 25. Alle viisi vuotta diabetesta sairastaneilla lapsilla
endoteelifunktion on todettu korreloivan mikroalbuminuriaan 26.
Diabetes toisaalta huonontaa valtimoiden endoteelitoimintaa jo
lapsuusiässä, ja toisaalta endoteelien toiminta ja paksuus ovat lapsilla
paremmat, jos hoitotasapaino on hyvä. Koska verisuonten ahtaumatauti
ja sepelvaltimotauti ovat diabeetikkojen johtavia kuolinsyitä, lapsiin
kohdistuneiden tutkimusten tulokset tukevat kaikkia ponnisteluja
parhaan mahdollisen hoitotasapainon saavuttamiseksi jo varhain.

25

Franklin et al (Diabetelogia 2008;51:353-60)

26

Ladeia et al (Diabetes Care 2005;28:2048-50)
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Muutosesitykset etuusohjeisiin
11 Diabetesliiton muutosesitykset
Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuen etuusohjeisiin
Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on keskeistä tukea diabeteksen
varhaista hyvää hoitoa. Päivittäisten verensokerivaiheluiden ohella
diabetekseen liittyy merkittävä vammauttavien, työkykyä ja elinikää
alentavien lisäsairauksien riski.
Diabeetikkolapsen kotona tapahtuva hoito on vaativaa ja usein
ympärivuorokautista sidonnaisuutta edellyttävää hoitoa.
On hyvä, että diabeetikkolapsille kohdistetut vammaistukivarat on
palautettu vuonna 2008 tehtyä leikkausta edeltäneelle tasolle.
Diabeetikkolapsen sosiaaliturvaa ei tule jatkossakaan heikentää. Jotta
tämä voitaisiin turvata, Diabetesliitto esittää etuusohjeissa olevien
virheiden korjaamista ja ohjeiden selkeyttämistä seuraavasti.
11.1. Diabetes
Diabetesta on kahta päätyyppiä: tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta.
Tyypin 2 diabeteksessa (aikuistyypin diabetes) elimistön oman insuliinin
teho on heikentynyt
ja sitä erittyy lisääntyneeseen tarpeeseen nähden liian vähän. Sairaus voi
edetä niin, että insuliinin tuotanto jossain vaiheessa lakkaa. Hoidoksi
saattaa riittää alussa laihdutus ja painonhallinta, liikunnan lisääminen ja
terveellinen ruokavalio, mutta pääsääntöisesti verensokerin hallinnassa
tarvitaan myös insuliinin tehoa ja eritystä lisääviä tabletteja tai pistettäviä
suolistohormonilääkkeitä ja myös insuliinia.
Lasten diabetes on valtaosin tyypin 1 diabetesta (nuoruustyypin diabetes,
insuliininpuutosdiabetes). Siinä insuliinihormonia tuottavat haiman solut
ovat tuhoutuneet. Insuliinihormonin avulla elimistö saa ravinnon
täysimääräisesti käyttöönsä, ja samalla verensokeri laskee normaalille
tasolle. Ihminen ei tule toimeen ilman insuliinia.
Insuliinilääkitys on lapsen elämää välittömästi ylläpitävää korvaushoitoa.
Insuliini annostellaan pistämällä - ruiskulla tai -kynällä - tai pumpulla.
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Pitkä- tai keskipitkävaikutteisella insuliinilla katetaan
perusaineenvaihdunnan tarpeet ja lyhyt- tai pikavaikutteisella insuliinilla
aterioista johtuva tarve. Insuliinihoito suunnitellaan yksilöllisesti lapsen
päivärytmiin soveltuvaksi.
Lasten insuliinihoito toteutetaan yleensä monipistoshoitona.
Monipistoshoidossa insuliinia pistetään useita kertoja päivässä. Myös
kolmipistoshoidon katsotaan olevan monipistoshoitoa, sillä osalla
aterioista tai muuten hoidon lisänä käytetään aktiivisesti myös
pikainsuliinia.
Insuliinin annostelua ohjaa verensokerin mittaaminen: sormenpäästä
otetaan verinäyte ja se luetaan mittarilla useita kertoja päivässä.
Verensokerin säännöllinen omaseuranta on välttämätön osa diabeteksen
hoitoa.
Kasvavalla osalla diabeetikoista insuliinia annostelee insuliinipumppu,
jolloin ohjelmoitava laite annostelee perusinsuliinia sykäyksittäin ihon
alle kanyylin välityksellä. Aterioiden vaatiman insuliiniannoksen
pumpunkäyttäjä annostelee pumpusta samoin periaattein kuin
pistoshoidossa. Insuliinipumppuhoito edellyttää päivittäin tiivistä
verensokeritason seurantaa, ja siihen liittyy kohonnut hyperglykemian
riski.
Hoidon tavoitteena on korvata insuliinin normaali erittyminen ja
saavuttaa mahdollisimman normaali verensokeritasapaino. Lapsen
hoidosta huolehtivan tulee osata tunnistaa verensokerin vaihteluista
aiheutuvat oireet ja toimia niiden yllättäessä, sillä lapsi ei niitä välttämättä
itse tunnista tai osaa ilmaista. Esimerkiksi liian matala
verensokeripitoisuus (hypoglykemia) voi aiheuttaa jopa tajuttomuutta, ja
sen hoito vaatii välittömiä hoitotoimenpiteitä.
Vielä alakouluikäisenkin lapsen diabeteksen hoito edellyttää hänen
vanhemmiltaan säännöllistä, useimmiten ympärivuorokautista valvontaa
ja seurantaa. Valvonnan ja seurannan tarve ei riipu yksinomaan
pistoskertojen määrästä, vaan perustuu turvallisen verensokeritason
ylläpitämiseen.
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11.2. Korotettu tuki
Kaikki alle 16-vuotiaat diabeetikot ovat oikeutettuja korotettuun tukeen.
Perusteet:
Diabetesta sairastavan lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuva
rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa, kun diabeteksen hoito edellyttää
päivittäisiä insuliinipistoksia tai lapsella on käytössään insuliinipumppu.
Diabeteksen hoito edellyttää hoidosta huolehtivan erityistä
perehtyneisyyttä hoitotoimenpiteisiin. Lisäksi diabeteksen hoidosta
aiheutuu huomattavaa päivittäistä valvonnan ja seurannan tarvetta.
Vaikka hoitotoimien tekninen toteutus (kuten insuliinin pistäminen ja
verensokerin mittaaminen) siirtyvät iän karttuessa lapselle itselleen,
vastuu hoitotoimien toteuttamisesta ja hoitopäätöksistä on aikuisilla.
Pieniltä lapsilta - ja vanhemmiltakin hoidon alkuvaiheessa - vanhemmat
mittaavat verensokerin, arvioivat tarvittavan insuliinimäärän ja
annostelevat insuliinin lapselle useamman kerran päivässä.
11.3. Ylin tuki
Diabetesta sairastavalla lapsella katsotaan olevan oikeus ylimpään
tukeen, kun hoidosta ja huolenpidosta aiheutuvan rasituksen ja
sidonnaisuuden katsotaan olevan vaativaa ja ympärivuorokautista.
Perusteet diabeetikkolapsen ylimmälle hoitotuelle
1) jos lapsi on alle 9-vuotias
2) jos lapsella on jokin muu krooninen perussairaus
3) sairauden alkuvaihe puolen vuoden ajan yli 9-vuotiaiden osalta
4) jos kyseessä on vaikeasti tasapainotettavissa oleva diabetes. Diabetes
voi olla asianmukaisesta hoidosta huolimatta vaikeasti tasapainotettava
tai hoitomuodon muutokset voivat aiheuttaa tasapainotusongelmia.
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Liite: Avoimia vastauksia vanhemmilta
Yöaikaiset verensokerin mittaukset
”Sitovuus on ympärivuorokautista, koska lapsen terveys ja hyvinvointi vaatii
hoitoa vuorokauden jokaisena hetkenä. Pitää suhteuttaa insuliinin määrä
syötävään ravintoon sekä verensokeriin. Lapsi liikkuu paljon koko ajan ja se
heilauttelee verensokeria rajusti alaspäin vielä tuntien jälkeen liikkumisen
loputtua (yöt) eli pitää huolehtia, että lapsen tajunta ei romahda.”
”Lapsi tarvitsee huolellista hoitoa 24/7, osaavia varahoitajia ei ole, joten emme
saa lomaa tai vapaapäiviä lapsen hoidosta. 6-v lapsi ei osaa hoitaa itseään.
Hoito on tosi sitovaa (verensokerin mittaukset myös yöllä, sairaana ollessa vielä
useammin, hiilihydraattien arviointi, insuliinimäärän annostelu pumpusta,
myös yöllä). Liikunta vaikuttaa vs, samoin erilaiset tilanteen, esim. uusien
asioiden jännittäminen ja mielialat yleensä. Kanyylinvaihto 2-6 krt / vko,
tarvittaessa myös yöllä.”
”Oltava jatkuvassa valmiustilassa 24/7. Mittaamme yöllä pitkävaikutteisen
insuliinin vaikutusta. Hoitamattomana tai huonosti hoidettuna lapsen tilanne
on hengenvaarallinen”.
”Kaikki toimet pitäisi osata ennakoida, tautia ei voi unohtaa hetkeksikään.
Iltayöllä vanhempi mittaa sokerin viimeisen kerran ja mikäli tarve vaatii, antaa
ruokaa tai pistää insuliinia tai laittaa kellon herättämään uutta mittausta varten.
Ruokailun suunnittelu, varsinkin matalien sokerien välttely, aina oltava
hiilihydraattia mukana. Lapsen voinnin seuraus, ei innostuessaan huomaa
välttämättä, että sokeri on matalalla.”
”Olen yksinhuoltaja, vastaan kaikesta, esim. yöaikaan varmistan sokerin.
Lapsen luontaisesti gluteeniton ruokavalio yhdistettynä diabetekseen vaikeuttaa
diabeteksen hoitoa ja siitä on nyt vuoden kokemus kuormittavuuden
lisääntymisestä. Olen kouluun yhteydessä tarvittaessa ja informoinut sinne,
miten pitää toimia missäkin tilanteessa. Harrastuksista täytyy huolehtia, että
kaikki tietää mitä tehdä, huolehtia lääkkeet, lääkärikäynnit yms. Lapsen
diabeteksesta huolehtimista lisää hiilihydraattien saatavuudesta huolehtiminen,
koska ruokavalio on luontaisesti gluteeniton. Tämä lisää kuormittavuutta ja
vaikeuttaa matkustamista yms. Lapsen hoitotasapaino aiheuttaa
ympärivuotokautista seurantaa ja huolta.”
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Diabeteksenhoidon sitovuus esillä
liki kaikissa vastauksissa (95 %)
Diabeteksen hoidosta ei voi koskaan pitää lomaa. Diabeteksen hoito ei ehkä
ulkopuolisin silmin näytä kovinkaan vaativalta, mutta se on äärimmäisen
vaativaa, kun tavoitellaan hyvää hoitotasapainoa tulevaisuutta ajatellen, ja
siihenhän kaikki yleensä pyrkivät. Hoito on samaan verrattavissa kuin junan
ohjaaminen kiskolla ilman pyörissä olevia reunoja. Koettelee koko perhettä ja
perheen jaksaminen on usein äärirajoilla.”
”Päivän aikana rajumpi liikunta vaikuttaa elimistössä usein arvaamattomasti
vasta seuraavana yönä, seuranta! Diabeteslapsen vanhemmilla on laskin koko
ajan käynnissä ympäri vuorokauden, sokerit, hiilihydraatit, insuliiniannokset,
liikunta, … tunne-elämä... Diabeteksen hoito on mielessä koko ajan, illalla
viimeisenä, usein yölläkin, sekä aamulla ensimmäisenä. Pistoksia tulee
kaikkiaan 12–14/ vrk mittaukset mukaan lukien, vuodessa siis 4380 kpl.
Jokaisen pistoksen jälkeen tilannetta tulkitaan, tehdään hoitopäätös ja
hoidetaan sekä ennakoidaan tulevaa
”Hoito on ympärivuorokautista, koska sokereita mitataan 7–10 krt/vrk, myös
öisin. Lapsi ei osaa itse kertoa, jos verensokeri laskee, joten mittaus on ainoa
keino tarkistaa tilanne. Lapsi on huono syömään, ruokailuhetki voi kestää jopa
tunnin. Jos ei kunnolla syödä, saa mittauksia tehdä todella usein.”
”3-pistoshoidossa koko perhe on sidottu tarkkoihin ruoka-aikoihin ja lapsen
ateriakoot ovat aina suurin piirtein samanlaiset. Joka aterialla on mitattava
verensokeri ja sovitettava ateriat ja välipalat mittaustulosten perusteella.
Pistämistä, insuliinimääriä ja ruuan mittaamista ei voi opettaa nopeasti
satunnaisille lapsenvahdeille, joten lapsen hoitamiseen on sidottu 24 h / vrk,
vaikkei olisi itse edes paikalla.”
”Jatkuvaa sidonnaisuutta vuorokauden ympäri, hiilihydraattien seuranta,
insuliinin antaminen, verensokerin seuranta, siinä jatkuva yövalvominen,
sokerin seuranta, väsyminen. Vierailut: yökyläilyt kavereiden luokse
poissuljettu. Vierailuissakin kun lapsi menee kaverin luo, on mietittävä aika,
ruokailut jne”
”Yökyläily ja esim. vanhempien matka ei onnistu lapsen diabeteksen takia, sillä
vain me vanhemmat voimme ja osaamme hoitaa lastamme
ympärivuorokautisesti. Lapsi ei tunnista matalia/korkeita sokereita, joten aina
täytyy verensokeri mitata, kun esim. kiukkukohtaus iskee. Ruokailut ovat
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vaikeita, koska lapsi ei halua syödä ja tarvittava hiilihydraatti-määrä pitäisi
kuitenkin syödä. Kaikki matkat ja kulkemiset on suunniteltava
diabeetikkolapsen tarpeet huomioiden ja muutenkin kelloa on tuijotettava ja
muistettava, mitä on syöty ja milloin ja kuinka paljon ja mitähän sokerit ovat
nyt. Lapsi ei voi mennä yksi kaverin luo leikkimäänkään, koska siellä ei osata
hoitaa. Öisin syödään tarvittaessa välipaloja ja aina kulkiessamme on eväiden ja
hoitotarvikkeiden oltava mukana. Diabetes on vanhempien mielessä aamulla
ensimmäisenä, illalla viimeisenä ja yölläkin kesken unien herätessä. Koskaan
tästä sairaudesta ei voi olla lomalla”
”Jompikumpi vanhemmista on aina hoitovastuussa, mukana myös aina
harrastuksissa, leireillä, peleissä ja turnauksissa. Vaatii jatkuvaa valppaana oloa
ja seurantaa yöaikaan. Aina kun sokerit eivät ole kohdallaan, joutuu
miettimään mikä meni pieleen, mitä olisi pitänyt tehdä, miten toimia ensi
kerralla.”
”Diabetes on illan viimeinen ja aamun ensimmäinen ajatus, jatkuva huoli
lapsesta. Ei ole turvaverkostoa, vanhemmat väsyvät. Yöunet pätkittäisiä.
Liikuntasuoritukset heilauttavat sokeriarvoja rajusti, kuten myös sairaudet.
Lapsi voi olla vain lyhyitä aikoja ilman valvontaa. Diabeteksen hoito ei ole niin
helppoa kuin yleisesti luullaan vaan 24 h vrk hoitaja”
”Sitovuus on ympäri vuorokautta, mittauksia myös öisin. Hoitopaikkaa
vanhempien vapaa-ajalla ei ole.”
”Kolmipistoshoito vaatii säännölliset välipalat ja pistämiset. Lapsi ei huolehdi
näistä itse, joten huolehtija on yksinhuoltajana minä. Vapaa-aikaa diabeteksen
hoidosta ei siis ole. Vaikka en systemaattisesti mittaa yöllä sokeria, valmius
siihen on oltava”
”Diabetesta ei voi unohtaa hetkeksikään. Koko ajan ajatuksissa taustalla
seuraavasta verensokerin mittauksesta ja aterioista huolehtiminen.
Pumppuhoito vaatii säännölliset mittaukset ainakin 2 h välein. Kanyyli
tukkeutuu usein, joten kanyyli vaihdetaan 1-2 pv välein, usein yölläkin. Lapsi
ei huolehti verensokerin mittauksista yms. itse vaan häntä muistutetaan niistä.”
”Lapsen harrastukset ja muut menemiset on aina suunniteltava etukäteen,
varmistettava ketä aikuisia on paikalla ja valistettava heitä diabeteksesta. Lapsen
terveydentilaa on seurattava myös öisin, joten jompikumpi vanhemmista herää
joka yö. Poliklinikka ja tarvikejakelukäynnit katkaisevat vähintään kerran
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kuussa toisen vanhemman työpäivän. Diabeteksesta tietävien vastuullisten
hoitajien saaminen vaatii usein avun ostamista, jolloin sitä käytetään harvoin.
Matkustaminen vaatii omat erikoisjärjestelyt ja diabetes on vähentänyt
perheemme matkailua.”

Jatkuva varuillaanolo ja valvonta (88 % vastanneista)
”Lapsi on liikkuva ja sokereita ei voi ennakoida mitenkään, vaikka liikuntaa ei
joinakin päivinä olisi, voi sokerit heitellä niinäkin päivinä. Sokerit voivat
pudota 10 pykälää alaspäin puolessa tunnissa. Siksi lasta täytyy valvoa aika
tarkasti. Tukiperheitä kaivataan.”
”Lapsen diabeteksesta on vastuussa 24 h/vrk. Diabetes vaatii
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, eikä pientä lasta voi vastuuttaa
omasta hoidostaan. Jatkuva varuillaanolo rasittaa.”
”Pumppuhoitoisen diabeetikon hoito ja seuranta vaatii säännöllistä
kontrollointia. Pumpun toiminnassa ilmenevät ongelmat tai esim. kanyylin
irtoaminen johtavat nopeasti ketoasidoosiin. Meidän perheessä ei muut kuin
vanhemmat osaa tai pysty toimimaan näissä tilanteissa, joten vanhempien tulee
olla koko ajan tavoitettavissa ja käytettävissä. Jos em. ongelmat tapahtuvat
yöllä, on myös öisin ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.”
”Huolehtia välipala-ajoista kun on kavereiden luona esim. pihalla
touhuamassa, niin ei muista katsoa kelloa. Joka ilta klo 22 on mitattava että
pärjääkö koko yön kun ei aina tunnista matalia sokereita. On myös seurattava,
että tulee syötyä tarpeellinen määrää hiilihydraatti-pitoista ruokaa, kun on
välillä niin kiire pihalle, että meinaa jäädä jotain syömättä. Vanhemmat eivät
pääse kahdestaan mihinkään, kun ei saa oikein sellaista lapsenlikkaa, jonka
kanssa voisi diabeetikon jättää keskenään. Joskus olisi hyvä saada irrottautua ja
rentoutua niistä diabetesasioista vähäksi aikaa.”
”Vaikka kysymyksessä on 12-v diabeetikko, vaativat harrastukset ja kisamatkat
aina toisen vanhemman mukanaolon.”
”Insuliinimäärän annostelu vaikeaa ilman jatkuvaa verensokerin mittausta
ennen aterioita. Koko ajan alitajunnassa pitää ajatella jo seuraavaa ruokailu- tai
välipala-aikaa. Sitouttaa aikalailla. Lapsi ei voi vapaasti vain olla esim. naapurin
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lasten luona kylässä. Välissä täytyy huolehtia lapsi syömään ja kun ei oikein
malttaisi jättää leikkejä kesken. Vanhemmat tarvitsisivat
joskus ns. omaa aikaa tuulettaa ajatuksiaan, päästää irti lapsen
sidonnaisuudesta, että taas jaksaa. Hoitajaa vaikea saada. Vaatii myös jatkuvaa
ohjausta ja kertomista diabeteksesta uusille kavereille ja tuttaville, jotta
yllättäviltä tilanteilta vältyttäisiin. Kaveripiiri laajenee ja vaihtuu iän myötä.”
”Jatkuva tarkkailu, huoli ja väsymys, säännöllisyys.”
Jatkuva huoli
”Työpäivän aikana huoli, muistaako itse mitata sokeria ja syödä, kun kotona
yksikseen. Yöaikaan huoli, laskevatko sokerit matalalle. Johtaa lapsen unen
tarkkailuun. Kavereitten kanssa ollessa huoli, muistaako huomioida voinnissa
tapahtuvat muutokset. Äidillä tämä vastuu lapsen verensokerista 24 h / vrk.”
”Elämä pyörii täysin aikataulutetusti, joka alkaa olla jo todella raskasta. Jatkuva
asioiden muistaminen ja huolehtiminen uuvuttaa, lähtemiset ja reissut vaativat
suuren vaivan. Jatkuva huoli lapsen voinnista 24 h /vrk.”
”Jatkuva huoli, et voi ykskaks tehdä mitään. Työmatkoilla jatkuva huoli siitä,
miten toinen jaksaa yksin diabeetikkolapsen kanssa. Univaje.”
”Erilainen huoli lapsesta ja hänen hyvinvoinnista. Esim. oma vapaa-aika ja
omat reissut vähentyneet / loppuneet ainakin toistaiseksi. Jatkuva kontrollointi
sokeriarvoista ja syömisestä”
”Jatkuva silmällä pitäminen, ruokailun erityinen annostelu ja ylimääräinen
huolehtiminen. Hoitajan saannin vaikeus”
”Päivien säännöllisyys. Poikkeamat otettava hyvin huomioon ja suunniteltava
kaikki etukäteen tarkkaan. Yllättävät menot, esim. lasten kutsut, tapahtumat
jotka ajoittuvat insuliinin pistosajankohtaan tai ruokailuun, pitää jättää pois.
Omat menot ovat jääneet minimiin ja parisuhteen ylläpitäminen ei onnistu
hoitajien puutteessa, pistäjiä ei ole.”
”Jatkuva huoli tytön hyvinvoinnista. Normipäivän kuviot tietää, mutta
liikunnan vaikutus on aina yllätys ja sitä pitää seurata myös yöaikaan.
Mihinkään ei voi lähteä ilman, että miettii tarkasti, mitä pitää ottaa mukaan,
lisäevästä hypojen varalta jne. On raskasta, kun lapsen vs heittelee. Perheemme
stressaantuu, koska tuntuu, että olemme tehneet jotain väärin.”
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Myös hoitovälineistä huolehtiminen kuuluu vanhemmille
”Huolehtiminen vaatii äärimmäisen paljon muistamista: on huolehdittava, että
insuliineja, pistämisvälineitä, vs-mittausvälineitä, hh-pitoista ruokaa on aina
saatavilla sekä kotona että matkoilla. On huolehdittava, että harrastuksissa,
koulussa ja kodin ulkopuolella vaikkapa kauppareissulla on kaikki tarpeellinen
mukana. Eri elämäntilanteissa on saatava hoito mahdollisimman sopivaksi, on
kokeiltava erilaisia insuliinimääriä ja suhteutettava ne ja hh toisiinsa sopiviksi.
Viruksen tai jonkun selittämättömän syyn takia vs-arvot voivat heitellä
holtittomasti, on pakko syöttää, että vs saisi nousemaan. Tukihenkilöverkosto
meillä on hyvin suppea, koska vapaaehtoisia vastuullisia hoitajia on vaikea
saada vaikkapa vanhempien sairastuessa tai jos meillä vanhemmilla on
pakollisia menoja. Hoito vaatii jatkuvaa tarkkailua ja valvomista.”
”Emme voi pitää yhteistä vapaata iltaa, koska 10-v pumppuhoitoista ei voi
jättää vastuuseen ja meillä ei ole minkäänlaista tukiverkkoa esim.
isovanhemmista. Yhtä mittaa on huoli vs, onko ne ylhäällä tai alhaalla. Lapsi
itse tunnistaa kovin huonosti tosi matalat tai korkeat. Häntä on jatkuvasti
muistutettava insuliinien laittamisesta, hh laskemisesta. Ja lisäksi pumpun
toimintaan liittyvät vaihtotoimenpiteet: kanyylien vaihto joka toinen päivä,
insuliinien laitto ruiskulla muoviampulliin ja sen asennus pumppuun, pumpun
letkun täyttö 6-7 päivän välein. Ketoasidoosi voi tulla pumppulaisille paljon
helpommin kuin kynäpistoshoidossa olevalle. Pumpun toimintaan liittyy
jatkuvia huoltotoimenpiteitä. Ketoaineet nousevat muutaman tunnin
aikanakin myrkytystilaan ja sitä ennen on jo reagoitava erinäisiä asioita
tehden.”
”Jatkuva huolehtiminen, hh-määrät, pistosmäärät, vs-mittaukset, välineiden
huolto, myös että on neuloja, liuskoja ja insuliinia varastossa.
Etähuolehtiminen jos kavereilla yökylässä. Muistaako syödä ajoissa ja tasaisesti.
Runsaampi liikunta huolettaa.”
”Vs-mittaukset n. 7 krt/vrk,ja hh ja insuliinimäärien arviointi joka aterialla.
Päiväkotihenkilökunnan opastus ja ohjeistus, huolehtiminen hoitotarvikkeiden
riittävyydestä, hätävarasyötävän tai juotavan mukanaolon varmistus aina kotoa
lähdettäessä.”
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Hoidon vaativuus ja rasittavuus
rajoittavat sosiaalisia suhteita (48 %)
”Elämässämme on aina tietty aikataulu on sitten viikonpäivä tai viikonloppu.
Heräämme aina viimeistään klo 8. Olemme missä tahansa aina on
huolehdittava, että on insuliinit ja välipalatarpeet mukana. Viimeisen 3 v
aikana olemme olleet mieheni kanssa kahden 1 krt / vuosi, lapsen hoito on sen
verran hankalaa, että ei ole helppoa saada tukihenkilöä, joka olisi motivoitunut
opettelemaan hoidon. Lapsemme hoidon turvaamiseksi olen ollut kotiäitinä
poikamme sairastuttua.”
”Ei varahoitajaa, 2 nuoremman sisaruksen synnytyksen aikaan
diabeetikkomme oli lastenosastolla, matkaa sairaalaan 140 km. Vanhemmilla ei
yhteistä aikaa, koulu vaatii paljon tukea, oltava "kännykässä", ei mahdollisuutta
hoitaa omaa terveyttä, kuntoa, esim. hammaslääkärille pääsy melkein
mahdotonta. Jos toinen vanhemmista on lapsen sairastuessa lääkärin
todistuksen turvin pitkään kotona Kelan tukemana, tulkitsee työnantaja sen
virkavapaudeksi, jos päiviä kertyy yli 30 / v, estyy vuorotteluvapaan saaminen.”
”Vanhempien jaksamista koetellaan yhteisen vapaa-ajan vähyyden takia.
Diabeetikkolasta ei ole helppo vielä hoitoon esim. mummolaan, koska
mummot, papat ja muut sukulaiset eivät uskalla pistää insuliinia.”

”Miehen piti siirtyä pois 3-vuorotöistä, koska se rasitti liikaa kaikkia, vaimon
pitää kieltäytyä tietyistä vaativimmista työtehtävistä. Hoitoapa on erittäin
vaikea järjestää, vanhemmilla ei yhteistä aikaa kuin n. 2 krt / v. Sitovuus ja
rasitus ympärivuorokautista, koska sokeria mitataan usein tai vähintään kerran
yössä. Uni on pätkittäistä, pisimmillään 4 h kerrallaan. Pienempi lapsi
perheessä lisää hoitorasitusta, käytännössä kumpikaan vanhemmista ei saa
nukkua koskaan koko yötä. Menetettyjä ansiotuloja (työuran kehitykseen ei
rahkeita, 3-vuorotyöstä luopuminen).”
”Jatkuvaa sokereiden mittausta päivällä ja yöllä, koska sokerit heittelee paljon.
Lapsi ei voi lähteä kaverille kylään, koska ei ole paikkaa, jotka osaavat hoitaa
häntä. Herkästi tulee ketoainetta jos sokerit 1/2 vrk korkealla. Lapsi ei kykene
vielä itse huolehtimaan diabeteksestaan, eikä ruokailut onnistu ilman
vanhempaa.”
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”Diabeetikkolasta ei kovin helposti haluta kaverin luo yökylään tai edes päivällä
leikkimään, koska sairautta pelätään ja hoitotoimenpiteitä pidetään hankalina
ja monimutkaisina.”

Väsymys ja uupumus (35 %)
”Yömittaukset aiheuttavat vanhemmille kroonista väsymystä.”
”Lastamme tulee jatkuvasti valvoa eikä häntä voi jättää yksinään juuri
hetkeksikään. Myös yöaikaiset sokerimittaukset vaikuttavat yöunen laatuun ja
tällaisen yöunen jälkeen jaksaminen työssä on heikkoa.”
”Lapseni on liikkuvainen ja sokereiden seuraaminen on oltava jopa tunninkin
välein. En saa lastani hoitoon saadakseni omaa aikaa, joten lepoa ei tule.
Valmiustilassa on oltava 24 h. Luovuttava omista tarpeista”
”Hoito on erittäin sitovaa, n. 3 h sykleissä 24h/vrk. Meillä ei ole mitään
hoitoapua käytössä, joten vähintään toinen vanhemmista on oltava koko ajan
huolehtimassa hoidosta. Jaksaminen kotona, työssä ja parisuhteessa on kovalla
koetuksella jatkuvan huolen ja vanhempien yhteisen ajan puutteen vuoksi.”
”Hh laskeminen ja arvioiminen on raskasta. Lasta ei voi antaa mummilaan
yöhoitoon, vanhemmilla ei ole aikaa toisilleen ja parisuhteen hoito on
vaillinaista. Pitkäaikainen ja jatkuva stressi vie voimavarat, mihinkään
ylimääräiseen ei ole resursseja. Alhaiset verensokeriarvot yöllä vievät yöunet ja
aiheuttaa väsymystä päivisin. Stressitaso on jatkuvasti koholla vanhemmilla,
hoito ei voi mitenkään olla normaalinjaksamisen rajoissa. Diabeteslasten
vanhemmille pitää järjestää hoitovapaamahdollisuus. Vanhempien jatkuva
stressi vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen ja henkiseen kasvuun.”
”Pitää olla hälytysvalmiudessa 24/7, esim. kaverisynttärit, harrastukset,
kavereillaolo. Kaikki pitää suunnitella todella tarkkaan, koulupäivät (aina
oltava tavoitettavissa). Se, että diabetes ei näy ulospäin, tekee siitä vähemmän
painavan asian eikä siihen suhtauduta sillä vakavuudella kuin pitäisi”
”Kun lapsi on pieni, täytyy ympärivuorokautisesti huolehtia vs-tasosta,
insuliinin sekä ravinnon saannista. Laskea hh joka ainoasta suupalasta sekä
miettiä oikea annos insuliinia vastaamaan syötyä ruokaa. Toisaalta täytyy
huomioida fyysinen aktiivisuus, mikä laskee verensokeritasoa joskus
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yllättävästi. Lasta ei voi jättää hoitoon extempore ilman etukäteisvalmisteluja.
Hoitajien ohjaus, perehdytys. Saati sitten päiväkodin ja koulun henkilökunnan
ohjaus. DM1 on vanhemmille raskas taakka ja vaatii voimavaroja.”
Vaikeudet päivähoidon tai koulun informoinnissa (31 %)
”Koulusta kysytään neuvoa kesken työpäivän lähes päivittäin, jotta osaavat
sovittaa ruokamäärän kulloiseenkin vs-arvoon. Lisäksi lapsen hoito seuraa
kännykän välityksellä silloinkin, kun vanhemmat yrittävät pitää vähän lomaa
lapsen hoitamisesta”
”Päivähoidon / koulun kanssa ei ole niin helppoa kuin toivoisi. Suostuuko
hoitaja / opettaja pistämään ja mittaamaan sokereita. Saako lapsi
henkilökohtaisen avustajan on aivan paikkakunta- ja koulukohtaista.
Vanhemmat joutuvat usein taistelemaan lapsensa oikeuksista päiväkodeissa ja
koulussa. ”
”Kun vanhempi huoltaa lasta yksi, on huoli ns. kaksinkertainen, kun arkea ei
ole jakamassa toista aikuista. Vaikka kyseessä on jo kouluikäinen lapsi, ja
vaikka kouluhlökuntaa on ohjeistettu diabeteksen hoidosta, tuntuu ja onkin
päävastuu lapsen vanhemmalla. Koulupäivän aikana on oltava työaikanakin
puhelimella tavoitettavissa, jos kysymyksiä ilmaantuu koulun taholta.
Koulupäivän päätyttyä soitot lapsen ja vanhemman kesken jatkuvat, pitää
muistutella vs mittaamisista ja syömisistä. Samoin harrastuksiin lähtiessä
muistutteluja siitä, että lapsi muistaa ottaa tarvittavat välineet ja hätävälipalat
mukaan. Illan koittaessa ja lapsen mentyä nukkumaan, huoli ei lopu siihen,
varsinkin jos on tarvetta vs-mittaukseen yöllä. Jos lapsen saa joskus hoitoon
kodin ulkopuolelle, täytyy edelleen olla puhelimen päässä tavoitettavissa, jos
tulee kysymyksiä. Diabeetikkolapsen hoidosta ei koskaan ole 100 % vapaalla.
Diabeetikkolapsen sairastuessa tulisi vanhemmalla olla mahdollisuus jäädä
hoitamaan lasta kotiin.”
”Jatkuva seuranta ja puhelimella päivystys koulun kanssa. Hoitomuotona
insuliinipumppu, jonka toimivuus täysin vanhempien vastuulla: täyttö,
kanyylinvaihto, paristot, basaali-ohjelmien suunnittelu yms. Vs-mittauksista
huolehtiminen on ympärivuorokautista ja ongelmatilanteet hoidettava heti
vaikka keskellä yötä tai keskellä työpäivää.”
”Ajoittain työpäivä on pitänyt keskeyttää lapsen tarvitseman ylimääräisen
insuliinipistoksen vuoksi (satunnainen korkea vs- arvo). Joka öinen herääminen
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vs-mittausten vuoksi väsyttää vanhempia. Päiväkodin ja koulun ohjeistaminen
on työlästä. Päivärytmin muutokset (retket, uinnit, juhlat, urheilupäivät,
ruokailuaikojen muutokset ym) vaativat aina erityisohjeet vs
mittausajankohtien ja hh-määrien suhteen.”
”Jatkuvaa mittausta, laskemista, suunnittelua. Esim. päiväkotiin vietäessä
jokainen päivä suunniteltava sokerien mukaan etukäteen välipaloissa yms.
Flunssat ja sairastumiset heittävät sokereita pitkään ja vaikuttavat
päiväkodissakin esim. bolusten muutokset, puhelinyhteys oltava jatkuvasti
päivähoitoon.”
”Koulun ja iltapäiväkerhon ammattitaidon puuttuminen aiheuttaa yllättäviä
tilanteita viikoittain. Esim. kotiin noudettaessa verensokeri voi olla 2.5 - 25.0,
balanssin hakeminen kestää vuorokausia sellaisen jälkeen.”
”Päiväkodin jatkuva informointi, opastus. Päivärytmin säännöllisyys,
suunnitelmallisuus. Vs-mittaukset n 10 krt/vrk, aterioiden hh laskeminen,
insuliinin määrän arviointi, kanyylien vaihdot. Jatkuva lapsen valvonta, vaikea
saada hoitoapua, vanhempien väsyminen. Oltava valmiudessa jatkuvasti,
ketoositilanne aiheuttaa vanhemmille ylimääräisiä sairaspoissaoloja työstä.”
”Koulunkäynnin järjestely vie paljon aikaa. On vaadittava avustajaa,
opetettava, oltava paikalla koulussa jos avustaja ei paikalla. Oltava puhelimen
tavoitettavissa aina. Harrastuspaikkojen kouluttaminen, ajoittain oma mukana
olo. Aina oltava mielessä, mitä lapsi tekee, minkä verran liikkuu, juoksee. Jos
koulussa erityistä, järjestettävä asioita enemmän. Yleensä koulu
edellyttää/toivoo, että mukaan esim. urheilu- tai retkipäivät.. Jatkuva tietoisuus
sokereista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.”
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