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Ammattilaisaineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 85 euron painotuotetilauksista annetaan 
15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, Lapsen diabetes -kansiota eikä d-Pes Clinic -CD:tä).  Yli 17 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 
7,50 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

•  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  •  p. (03) 2860 111 •  f. (03) 2860 422  

•  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  www.diabetes.fi/aineistot

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

3011 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee- 
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  

190 euroa
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti
3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3042 Jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon

Silmänpohjamuutokset

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 -opas 2,50 euroa
2021 Silmien laserhoito -lehtinen 2 euroa

Seuranta, sosiaaliturva

5131 Diabeteksen seurantakortti 
 (50 kpl/nippu tai yksittäin) maksuton
5114 Minulla on diabetes -kortti  
 (henkilötiedot, sokin ensiapuohjeet 
 eri kielillä) maksuton
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas

maksuton myös internetissä
 www.diabetes.fi/sosturva 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun  
 lehtiö maksuton
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite maksuton
9038 Liikunta ehkäisee diabetesta 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2 euroa
2019 Ohjeita sinulle, joka olet vaarassa  
 sairastua raskausdiabetekseen 
 -lehtinen 2 euroa
2017 UUSI Raskausdiabetes – Pidä huolta  
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 4 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  3 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 3 euroa

1010 Diabetes-kirja, v. 2006 42 euroa

Diabetesneuvonta

3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 25 euroa
 Perheen alkuohjaukseen (tehtävä- 
 vihkoja tilattavissa myös erikseen 
 lapsille 4 euroa ja nuorille 6 euroa)
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  

tyypin 1 diabeetikon   
hoidonohjaukseen 17 euroa

3063 Insuliinit ja annosteluvälineet
 -vihkonen 1,50 euroa

Ruokavalio

3012 UUSI Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 26 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan 
 – ongelmista onnistumisiin  
 syömisen hallinnassa -kirja 12 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja
 10 kalvoa + tekstit 25 euroa
3064 UUSI Ole hyvä -lautasmallijuliste 
 2 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3041 Sydänmerkki-esite ammatti- 
 henkilöstölle maksuton
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille  

maksuton
3011 Ruokapelikortit johdattavat  
 hiilihydraattien arvioimiseen 10 euroa
Diabeetikon ruokavalinnat 
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal
3020 Vaihtoehtoja välipaloiksi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 9 euroa, 
   50-sivuinen 11 euroa, 100-sivuinen 16 euroa

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 
   2 diabeteksesta eri kielillä



        

7 Realistinen hoitomahdollisuus

Saarekesiirtoja voidaan pitää jo realistisena 
hoitomahdollisuutena, vaikka hoitoon liittyykin monia 
rajoituksia. Viitisenkymmentä pohjoismaista potilasta 
on tähän mennessä saanut siirtoja yhdeltä tai useam-
malta luovuttajalta.

Oikealla tiellä

Dehkon toisessa väliarviointiraportissa todettiin 
ohjelman parhaaksi anniksi hoitohenkilökunnan diabe-
tesosaamisen lisääntyminen ja tyypin 2 diabeteksen 
tunnistamisen parantuminen.

Asiaa ravintorasvoista

Rasvojen hyvässä koostumuksessa yksi kolmannes 
on kovia ja kaksi kolmannesta pehmeitä. Suomalais-
ten rasvojen käyttö on 30 vuoden aikana muuttunut 
selvästi parempaan suuntaan, mutta parantamisen 
varaakin on. 

Metabolomiikka tutkimusmenetelmänä

Metabolomiikka on vanha tieteenala, mutta vasta 
viime vuosina sitä on alettu käyttää hyväksi sairauk-
sien syntymekanismien tutkimisessa.
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Diabetestutkimussäätiön hallitus on päättänyt ja-
kaa vuonna 2007 ennätykselliset 325 000 euroa 
diabetestutkimukseen. Summasta on myönnetty 
yksi kaksivuotinen apuraha (50 000 euroa/vuosi), 
viisi isoa 25 000 euron apurahaa ja 12 pienempää 
4 000–15 000 euron apurahaa. 

Kaksivuotisen apurahan sai Kari Alitalo tutki-
mukseen ”VEGFR-3 ja FOXC2 diabeteksen veri-
suonikomplikaatioiden estämisessä”. Tutkimus-
hypoteesin mukaan VEGF-3:n estäminen on uusi 
keino ehkäistä silmänpohjan ja munuaisten veri-
suonikomplikaatioita. Geenien luentaa säätelevä 
geeni FOXC2 ohjaa rasvasolujen aiheenvaihdun-
taa, ja alustavien tulosten mukaan tämän geenin 
ylituotanto rasvasoluissa johtaa rasvakudoksen 
lisääntyneeseen verisuonitukseen. FOXC2:n toi-
minnan ymmärtäminen saattaa johtaa uusiin hoi-
tomuotoihin tyypin 2 diabeteksessa.

250 000 euron apurahan saivat Jaana Lind-
ström (Helsingin yliopisto, Kansanterveyslaitos), 
Heli Ruotsalainen (Oulun yliopisto), Kaija Salmela
(Helsingin yliopisto), Ismo Virtanen (Helsingin yli-
opisto) ja Marja Vääräsmäki (Oulun yliopisto).

Pienemmät apurahat saivat Arno Hänninen 
(Turun yliopisto), Petteri Arstila, (Helsingin yli-
opisto), Eija Pirinen (Kuopion yliopisto), Mohan 
Babu (Kuopion yliopisto), Ronald Borra (Turun 
yliopisto), Marc Gerrada-Giminez (Kuopion yli-
opisto), Mikko Honkasalo (Helsingin yliopisto), 
Teemu Kalliokoski (Turun yliopisto), Viveka Öling
(Turun yliopisto), Suvi Koota (Kuopion yliopisto) 
ja Kristiina Huttunen (Kuopion yliopisto).

Määräaikaan mennessä apurahahakemuksia oli 
jätetty 65. Kaksivuotista apurahaa haki seitsemän, 
isoa apurahaa 33 ja pientä apurahaa 25 tutkijaa.

Diabetestutkimussäätiö on Diabetesliiton ja sen 
jäsenyhdistysten vuonna 1976 perustama säätiö. 
Diabetestutkimussäätiön tarkoituksena on edistää 
kansainvälisesti korkeatasoista suomalaista diabe-
testutkimusta. 

Esityksen apurahojen jaosta teki säätiön halli-
tukselle tieteellinen valiokunta puheenjohtajanaan 
Timo Otonkoski. Diabetestutkimussäätiön puheen-
johtajaksi hallitus valitsi Helsingin yliopiston las-
tentautien professorin Mikael Knipin.
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Kaksivuotinen 100 000 euron apuraha Kari Alitalolle 

Ajankohtaista  

Diabetestutkimussäätiö jakoi 
325 000 euroa
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Kädessäsi olevaa lehteä kutsuttiin suunnitteluvaiheessa 
”Toivoksi”, vaikka teemanumerosta ei ollutkaan kysymys. 
Lehti sai työnimensä Tiina Mäkeläisen artikkelista, jossa 
hän pohtii toivon asemaa hoitosuhteessa ja diabetesta sai-
rastavan henkilön elämässä. Potilaan kohtaamisessa toivon 
välittäminen ja toiveikkaan ilmapiirin luominen on yksi 
keskeisemmistä tehtävistä. Huomaan toivon merkityksen 
päivittäisessä työssäni perinnöllisiä sairauksia sairastavien 
henkilöiden parissa. Kyse on usein kroonisesta sairaudesta, 
jollainen diabeteskin on.

Kaija Salmelan artikkeli saarekesolusiirroista sopii 
myös erinomaisesti Toivo-lehteen. Taitaa olla (ainakin) 
kolmas kerta, kun aihetta käsitellään lehdessämme. Ilok-
semme tällä kertaa artikkelissa kuvataan jo saarekesolu-
siirtojen kliinistä toteuttamista.

Myös Matej Orešicin ja hänen työkumppaniensa artikkeli metabolomiikasta kääntää katseen 
toiveikkaasti tulevaisuuteen. Artikkelissa kuvataan mielenkiintoisia uusia tutkimusmenetelmiä, 
joilla itse asiassa on juurensa hyvin varhaisessa lääketieteessä. 

Antti Arolta saamme selkeää opastusta ravintorasvaviidakkoon. Ravintorasvat ovat sekä tärkeä 
että monimutkainen aihe, joka koskee kaikkia ihmisiä, olipa heillä diabetes tai ei.

Jouko Saramies raportoi Dehkon eli diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman väli-
arvioinnista. Ohjelman tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja useimpien asianomaisten mielestä 
onneksi saavutettavissa. Diabetesbarometrin mukaan lisäsairauksien ilmaantuminen ja ennenaikai-
sen kuoleman riski ovat molemmat vähentyneet ja tyypin 2 diabetesta sairastavien veren rasva- ja 
glukoosiarvot parantuneet. Tyypin 1 diabeetikoiden glukoositasapainossa vastaavaa suotuisaa ke-
hitystä ei valitettavasti ole tapahtunut.

Pian ikuisuushankkeelta vaikuttavaa valtakunnallista diabetesrekisteriä ei vieläkään ole saatu 
aikaan. Ihme kyllä, IT-maassamme tämä on ollut ylivoimaista. Epäyhtenäistä sähköistä sairaskerto-
mustamme on verrattu tilanteeseen, jossa suuren pankkikonsernin jokaisella konttorilla olisi oma, 
muiden konttoreiden kanssa ei-yhteensopiva ATK-järjestelmä. Järjestely kuulostaa mahdottomalta. 
Toivokaamme siis hartaasti, että tulevaisuudessa Suomessa olisi käytössä kansallinen sähköinen 
sairaskertomusjärjestelmä. 

Kuva: Timo Saaristo

Pääkirjoitus

• Carola Saloranta

Toivoa nyt ja tulevaisuudessa





Haiman saarekesiirrot
• Kaija Salmela

– haastava mutta lupaava hoitomahdollisuus
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Vuosituhannen vaihteessa kanadalainen tutkijaryh-
mä kohahdutti julkaisemalla raportin seitsemän 
potilaan niin hyvin onnistuneesta haiman saare-
kesiirrosta, että kaikki heistä saattoivat luopua 
insuliinihoidosta. Aikaisempiin verrattuna poik- 
keuksellisen hyvän tuloksen takana katsottiin 
olevan riittävän suuren saarekemäärän ja  
kortisonittoman hyljinnänestolääkityksen.  
Edmontonin raportin innoittamana virkistyi eri 
puolilla maailmaa kliininen saarekesiirtotoiminta, 
jonka huonot tulokset olivat jo ehtineet aiheuttaa 
uskonpuutteen.

Edmontonin potilaat olivat nuoria diabeetikkoja, 
joille diabetes ei ollut ehtinyt tehdä pysyviä elinvau-
rioita kuten diabeettista nefropatiaa. Karu totuus 
maailmanlaajuista huomiota herättäneiden tulosten 
jälkeen on kuitenkin se, että saarekesiirron edellyt-
tämä pysyvä  hyljinnänestolääkitys saattaa aiheuttaa 
vuosien mittaan hankalia sivuvaikutuksia, esimer-
kiksi munuaistoiminnan heikkenemistä. On myös 
nähty, että siirretyt saarekkeet väsyvät ajan mittaan 
ja niiden insuliinin tuotanto huononee.

Edmontonin uutisten jälkeisten vajaan kym-
menen vuoden aikana saareketutkimus on kuiten-
kin saanut uutta potkua, ja siihen on suunnattu 
myös tutkimusrahoitusta. Saarekesiirtoja voidaan 
nykyään pitää jo realistisena hoitoyrityksenä. On 
kuitenkin tullut selväksi, että yhdestä luovuttajas-
ta saadut saarekkeet eivät nykytekniikoilla riitä, 
vaan siirto on uusittava jopa useaan kertaan. Tämä 
rajoittaa huomattavasti hoitoyritysten laajenta-
mista.

Pohjoismainen hanke

The Nordic Network on pohjoismaisen elinsiirto-
organisaation, Scandiatransplantin, sateenvarjon 
alla toimiva saarekesiirto hanke, joka aloitti toi-
mintansa vuonna 2000. Hankkeen johtaja on pro-
fessori Olle Korsgren ja toiminnan keskuspaikka 
Rudbeck-laboratorio Uppsalan yliopistossa.

Pohjoismaiset elinsiirtokeskukset huolehtivat 
elinluovuttajien haimojen talteenotosta ja lähettä-
misestä Rudbeck-laboratorioon saarekkeiden eris-
tystä varten. Sieltä saarekkeet lähetetään edelleen 
saantivuorossa olevalle yhteisen pohjoismaisen 
odotuslistan potilaalle.

Viitisenkymmentä pohjoismaista potilasta on 
tähän mennessä saanut saarekkeita yhdeltä tai use-
ammalta luovuttajalta. Kaikki saarekesiirron saajat 
ovat toistaiseksi olleet sellaisia tyypin 1 diabeetik-
koja, joille on jo aiemmin tehty munuaissiirto ja 
näin ollen he jo entuudestaan käyttävät pysyvää 
hyljinnänestolääkitystä. 

Haimasta saarekkeisiin

Uppsalan yliopiston saarekelaboratorio täyt-
tää kaikki uudet EU-vaatimukset, jotka nykyään 
kudoslaitoksille on asetettu. Laboratorio pystyy 
vastaanottamaan ja käsittelemään haimoja vuo-
rokauden jokaisena tuntina, seitsemänä päivänä 
viikossa.

Haima dissekoidaan ensin makroskooppisesti 
puhtaaksi muusta kudoksesta, sitten eksokriini-
nen kudos hajotetaan kollagenaasin avulla. Jäljelle 
jäävästä kudoksesta eristetään ja puhdistetaan saa-
rekkeet, joiden laatua ja toimintakykyä testataan 
päivän parin ajan.

Mikäli saalis on riittävän runsas ja laadukas, 
se lähtee parissa vuorokaudessa sisällä siirrettä-
väksi potilaalle. Siirre pakataan kuljetusvälineessä 
samanlaiseen pussiin kuin on käytössä trombosyyt-
tien siirrossa. Sovitun aikataulun mukaisesti saa-
rekkeet toimitetaan kuriirin avulla vastaanottajan 
sairaalaan välittömästi siirrettäviksi. 

Saarekkeiden siirto maksaan

Kliiniset saarekesiirrot on yleensä tehty maksaan. 
Tässä pohjoismaisessa projektissa radiologi vie ka-
tetrin ultraääni- ja läpivalaisukontrollissa portti-
laskimoon perkutaanisesti maksan läpi. Vaihto-
ehtoinen tapa olisi viedä katetri porttilaskimoon 
laparoskooppisesti napalaskimon kautta.
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Koska saarekkeiden säilytysajan kuljetusväli-
neessä tulisi olla mahdollisimman lyhyt, saarekkei-
den vastaanottajalla on oltava porttilaskimokatetri 
paikoillaan ja potilaan on oltava valmis vastaanot-
tamaan saarekkeet siinä vaiheessa, kun kuriiri ne 
tuo. Toistaiseksi uudet lentoturvallisuusmääräykset 
eivät ole estäneet tämän nestemäärän kuljetusta 
lentokoneen matkustamossa, eikä Uppsalan ja Hel-
singin välimatka ole tuottanut ongelmia. 

Yhdestä haimasta saatu saarekemäärä, noin 
2–3 millilitraa, on laimennettu saarekelaborato-
riossa 250 millilitran volyymiin kuljetusnestettä 
(Ringerasetaatti, albumiini, glukoosi), ja se tipu-
tetaan puolen tunnin infuusiona porttilaskimoon. 
Verivirran mukana saarekkeet uivat pieninä man-
naryynin kokoisina hitusina porttapuuston peri-
feriaan. Porttilaskimon paine saattaa tästä syystä 
hetkellisesti hiukan nousta.

Katetri poistetaan parin tunnin kuluttua toi-
menpiteen jälkeen, ja potilas lepää oikealla kyljellä 
muutaman tunnin. Suotuisassa tilanteessa saarek-
keiden ympärille muodostuu parissa viikossa ka-
pillaariverkosto, ja mikäli saarekkeet jakautuvat 
vastaanottajan porttapuuston endoteelille riittävän 
pieninä kasautumina, saarekkeiden keskusosakin 
pysyy elinvoimaisena.

Suomalaiset saarekesiirrot

Ensimmäiset suomalaiset saarekesiirrot pohjois-
maisen yhteistyöprojektin puitteissa tehtiin vuo-
den 2005 alussa. Niin sanotun pilottiprotokollan 
tarkoituksena on ollut testata intraportaalisen saa-
rekesiirron tehokkuutta ja turvallisuutta vapaaeh-
toisilla tyypin 1 diabeetikoilla, jotka jo ennestään 
käyttävät pysyvää hyljinnänestolääkitystä aiemmin 
tehdyn munuaissiirron takia.

Ennen saarekesiirtojonoon asettamista potilai-
den hyljinnänestolääkitys on muutettu steroidit-
tomaksi takrolimus–mykofenolaattiyhdistelmäksi. 
Saarekesiirron yhteydessä tehostetaan immunosup-
pressiota IL2-reseptorin vastavaikuttajalääkkeellä, 
jonka anto jatkuu kahden kuukauden ajan. 

Vaikka toistetuissa saarekesiirroissa saarekkeet 
tulevat aina uudelta vieraalta luovuttajalta, mer-
kittävää HLA-immunisaatiota ei yleensä tapah-
du. Tämä on tärkeää potilaille, jotka mahdollisesti 
myöhemmin elämänsä aikana joutuvat uuteen mu-
nuaissiirtoon.

Toistaiseksi Suomessa on tehty 21 saarekesiir-
toa kuudelle potilaalle. Siirto on siis toistettu 1–4 

kertaa, ja siirtojen väli on vaihdellut kahdesta vii-
kosta useaan kuukauteen.

Saarekesiirtoa on pidetty onnistuneena, jos po-
tilas on tullut C-peptidipositiiviseksi, metabolinen 
kontrolli on parantunut ja insuliinin tarve vähenty-
nyt. Viisi kuudesta potilaasta on C-peptidipositiivi-
sia, ja tällä hetkellä kaksi potilaista on ilman insu-
liinia, toinen heistä jo lähes vuoden. Kaksi muuta 
insuliinin oton jo lopettanutta potilasta joutui hil-
jattain infektion yhteydessä turvautumaan muuta-
man yksikön insuliinipistokseen.

Kaikilla potilailla hankalat hypoglykemiat ovat 
jääneet pois ja HbA1c on parantunut. Elämänlaa-
tututkimusta ei ole tehty, mutta on ollut ilmeistä, 
että paitsi potilaat itse, myös heidän läheisensä 
ovat kokeneet suurta helpottuneisuutta, kun hy-
poglykemioita ei ole saarekesiirron jälkeen ollut. 

Saarekesiirto aivokuolleelta elinluovuttajalta 
voidaan tehdä, mikäli veriryhmä on sopiva, ristikoe 
luovuttajan ja vastaanottajan välillä on negatiivinen, 
haima anamnestisesti ja makroskooppisesti terve ja 
mikäli haimasta saadaan eristetyksi riittävän suuri 
määrä hyvin insuliinia tuottavia saarekkeita.

Kokeellisissa töissä haiman saarekkeita on 
siirretty onnistuneesti hyvinkin erilaisiin anatomi-
siin paikkoihin, mutta vakiintunut tapa kliinisissä 
siirroissa on ollut siirtää ne porttilaskimon kautta 
maksaan. Porttilaskimoon tehdyn saarekesiirron 
suuri ongelma on se, että valtaosa saarekkeista tu-
houtuu mitä ilmeisimmin välittömästi jouduttuaan 
kosketuksiin porttilaskimon veren kanssa. Saarek-
keet laukaisevat infl ammatorisen reaktion (Instant 
blood-mediated infl ammatory reaction, IBMIR), 
joka ilmenee komplementin ja koagulaatiokaska-
din aktivoitumisena ja tuhoutuneista beetasoluista 
vapautuneena verestä mitattavana C-peptidinä. 
Tästä syystä useammankin luovuttajan haimois-
ta saatujen elinvoimaisina pysyvien saarekkeiden 
määrä on vain murto-osa siitä, mitä terveen ihmi-
sen haimassa on. 

Pohjoismaisen saarekeyhteistyön keskeisin teh-
tävä on selvittää tätä välitöntä inflammatorista 
ilmiötä ja etsiä uusia siirtopaikkoja, joissa valtaosa 
saarekkeista ei välittömästi tuhoutuisi. 

• Kaija Salmela
Osastonylilääkäri
Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka, HYKS
kaija.salmela@hus.fi 



• Jouko Saramies

Dehko etenee ja vaikuttaa
 Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman toinen väliarviointi

Dehkon hoitoon ja hoito-organisaatioon 
 liittyvät alkuperäiset tavoitteet vuoteen 2010 
mennessä olivat:

Hoitoyksiköissä on diabeteksen hoidon laatu-
järjestelmä, jonka luonteva osa on peruster-
veydenhuollon säännöllinen ja monipuolinen 
peruskoulutus.
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimen-
piteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää 
toimintaa.
Maassamme on ATK-pohjaiset hoitoyksikkö-
kohtaiset ja alueelliset diabetesrekisterit sekä 
valtakunnallinen diabetesrekisteri.
Diabeetikoiden hoito-organisaation perustana 
ovat hyvin toimivat hoitoketjut, perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon jaettu hoitovas-
tuu ja joustava konsultointikäytäntö.
Jokaisella tyypin 1 diabeetikolla on mahdollisuu-
det yksilöllisesti tarvitsemaansa hoitoon.
Kaikki tyypin 2 diabeetikot saavat riittävän hoi-
donohjauksen, ja heidän sydän- ja verisuonitau-
teihin liittyvä kokonaisriskinsä hoidetaan kohon-
neen verensokeripitoisuuden ohella.
Diabeetikot hallitsevat omahoidon ja ovat tyy-
tyväisiä hoitoonsa.
Terveydenhuollon ja diabetesyhdistysten yhteistyö 
omahoidon tukemiseksi on vakiintunut pysyväksi 
toimintamuodoksi.

Dehkon hoitotuloksia koskevat tavoitteet  
olivat:

Diabeetikoiden hoitotasapainot ovat parantuneet 
siten, että vähintään 50 prosentilla tyypin 1 ja 
tyypin 2 diabeetikoista on hyvä hoitotasapaino ja 
vähintään 30 prosentilla välttävä tasapaino.
Diabeetikoiden sydän- ja verisuonisairastuvuus 
vähenee vähintään kolmanneksella.
Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien esiin-
tyminen vähenee Euroopan St Vincent -ohjelman 
tavoitteiden mukaisesti niin, että jalkojen am-
putaatioiden määrä vähenee vähintään puoleen 
ja diabetekseen liittyvä silmän verkkokalvon 
sairaus sekä diabetekseen liittyvä munuaistauti 
vähenevät vähintään kolmanneksella.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dehko eli diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehit-
tämisohjelma vuosille 2000–2010 hyväksyttiin 
vuonna 2000 Suomen kansalliseksi diabetesohjel-
maksi. Dehkon pääalueet ovat tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisy, diabeteksen hoidon ja hoidon laadun 
kehittäminen sekä omahoidon tukeminen. Diabe-
tesliitto vastaa käytännössä Dehkon toteutuksen 
koordinoinnista ja valtakunnallisista hankkeista.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä yksi tärkeimmistä 
päämääristä oli laatia kansallinen ehkäisyohjelma, 
joka käsittää väestöstrategian, korkean riskin stra-
tegian ja varhaisen hoidon ja diagnoosin strategian.
Ohjelma valmistui vuonna 2003. Sen toimeenpa-
noa varten aloitettiin samana vuonna viisi, myö-
hemmin kuusi sairaanhoitopiiriä kattava Dehkon 
2D-hanke. Hanke jatkuu ainakin tämän vuoden 
loppuun, mahdollisesti sen jälkeenkin. 

Diabeteksen hoidon ja sen laadun kehittämi-
sessä keskeisiä asioita ovat hoito-organisaatio, laa-
tukriteerit ja laadun seurantajärjestelmät, hoito-
henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä 
nykyaikainen lääkehoito.

Diabeetikon omahoidon tukemisessa tärkeäs-
sä asemassa ovat hoidonohjaus, kuntoutus, ver-
taistukiryhmät ja yhdistysten ja terveydenhuollon 
yhteistyö.

Toinen väliarviointi

Hiljattain julkaistussa toisessa väliarvioinnissa (1) 
on kuvailtu asioiden tilaa, yritetty tunnistaa kehit-
tämistarpeita ja ehdotettu painotuksia jatkototeut-
tamiseen. Arvioinnissa tarkasteltiin myös tavoittei-
ta ja niiden ajankohtaisuutta, ohjelman toteutusta 
ja toimenpiteitä, tehokkuutta, tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta.

Kyseessä on monitahoarviointi, jossa käytetään 
useita eri tietolähteitä ja tiedonhankkimistapoja. 
Näitä olivat Dehkosta tehdyt tutkimus-, arvioin-
ti- ja selvitysraportit, asiantuntijoiden (n=12) tee-
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mahaastattelut, survey-kyselyt ja vuorovaikuttei-
nen työpaja. Arvioinnissa on hyödynnetty myös 
Dehko-päivien materiaalia ja Dehkon taloudellisia 
tunnuslukuja. Vuonna 2005 julkaistusta Diabetes-
barometrista on saatu runsaasti aineistoa.

Survey-kyselyt tehtiin sähköisesti Dehkon toi-
mijoille ja keskeisimmille sidosryhmille sekä terve-
yskeskusten edustajille.  Mukana oli myös avoimia 
kysymyksiä. Kyselyihin vastasi 70 henkilöä niistä 
188:sta, joille kysely lähetettiin. Laadullista aineis-
toa on hyödynnetty myös SWOT-analyysissä.

Vuorovaikutteinen työpaja toteutettiin marras-
kuussa 2006. Kolmessa ryhmässä pohdittiin ideoita 
Dehkon loppukauden painopistealueiksi ja kansal-
lisen tason toimenpiteitä diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon kehittämiseksi Dehkon jälkeen. Pohdittiin 
myös sitä, miten Dehko voitaisiin juurruttaa entistä 
laajemmin osaksi terveyskeskusten toimintaa.

Tavoitteet toimivia

Ohjelman merkityksellisyyttä tarkasteltiin arvioi-
malla kyselyyn vastanneiden käsitystä tavoitteiden 
ajankohtaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. 
Ovatko tavoitteet kohderyhmien tarpeita vastaa-
via? Ovatko tavoitteet riittävän selkeitä ja onko ne 
mahdollista saavuttaa?

Arviointiaineiston perusteella tavoitteita voi-
daan pitää edelleen erittäin ajankohtaisina, eikä nii-
tä tarvitse muuttaa muuten kuin ehkä tehdä niistä 
vieläkin kouriintuntuvampia. 

Kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että 
vaikka Dehkon tavoitteet ovat korkealla, ne on 
mahdollista saavuttaa. Diabeetikoiden määrä on 
tosin kasvanut nopeammin kuin seitsemän vuotta 
sitten osattiin odottaa, ja diabeteksen ehkäisyyn ja 
hoitoon on ohjattava lisää voimavaroja.

Diabeteksen hoitotulokset ovat jatkuvasti pa-
rantuneet ja jos suunta jatkuu samana, odotettu 
lisätautien vähentyminen on mahdollista. Tyypin 
2 diabeteksen ehkäisyssä on onnistuttu hyvin, 
vaikka perusterveydenhuollossa tai yksityisessä 
työterveyshuollossa toiminta ei olekaan vielä va-
kiintunutta.

Verkostoitumisesta hyötyä

Laaja verkostoituminen on ollut Dehkon toteu-
tuksessa suuri etu. Hankkeessa ovat olleet mukana 
kuntien terveyskeskukset, erikoissairaanhoito, sai-
raanhoitopiirien diabetestyöryhmät ja työterveys-
huolto. Myös sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, 

Kansanterveyslaitos, Kela, Sydänliitto, Apteekka-
riliitto, Terveyden edistämisen keskus, UKK-insti-
tuutti, liikuntajärjestöt ja monet muut ovat tehneet 
paljon työtä hankkeen hyväksi.

Julkisen terveydenhuollon resurssipula, etenkin 
lääkäripula, on lyönyt kapuloita rattaisiin. Toimi-
joiden käsityksen mukaan toimenpiteet ovat olleet 
oikein kohdennettuja, vaikka suoritetietoja hyö-
dyistä ei olekaan kerätty. Etenkin Diabetesliiton 
henkilöstö sai paljon kiitosta Dehkon onnistunees-
ta toiminnasta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön taloudellinen tu-
ki on ollut merkittävä, mutta muuten sen rooli on 
ollut Dehkossa jäsentymätön, vaikka yhteistyössä 
ei varsinaisia ongelmia ole ollutkaan. 

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on sujunut 
vaihtelevasti. Erityisesti kumppanuus Sydänliiton 
kanssa on ollut näkyvää ja vahvistanut kumman-
kin liiton tuloksia. Vuorovaikutuksessa Kelan ja 
Kuntaliiton kanssa vaikuttaisi vastaajien mielestä 
olevan eniten kehitettävää. Suomalaisten sydän- ja 
verisuonitautien vastustustyö on monien yhteis-
työtahojen perustehtävä, ja aikaisemmin valmiit 
Diabetesliiton yhteistyöverkostot on saatu myös 
Dehkon käyttöön.

Mittavasti materiaalia

Dehko on tuottanut paljon materiaalia, ja suuren 
yleisön tietoisuus diabeteksesta onkin kasvanut. 
Kuntien virkamiesjohdolle ja poliittisille päättä-
jille diabeteksen uhka kansanterveydelle ja kan-
santaloudelle ei vieläkään ole kunnolla avautunut. 
Kirjallisella materiaalilla ei näytä olevan riittävästi 
vaikuttavuutta asenteisiin.

Dehkon päätavoite ehkäisyn ohella on diabe-
teksen hoidon ja sen laadun kehittäminen. Deh-
kossa on luotu laadun mittaamiseen ja seurantaan 
sopivia työvälineitä ja laatuindikaattoreita. Laatu-
järjestelmät tulee saada kaikkien terveydenhuollon 
yksiköiden pysyvään käyttöön. Tämä on työlästä, 
mutta välttämätöntä, jotta asiat kehittyvät edelleen 
myönteiseen suuntaan. 

Diabeteksen ja siihen liittyvien lisätautien esiin-
tyvyyttä on seurattu 20 vuotta (2), ja sen perusteel-
la lisätautien määrää ja sydän- ja verisuonitautien 
ilmaantuvuutta voidaan hyvällä hoidolla jatkossa-
kin vähentää.

Sähköiset terveyskertomusjärjestelmät eivät ole 
kehittyneet toivotulla tavalla, mutta toivottavasti 
kansallinen sähköinen terveyskertomus tuo asiaan 
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parannusta.Terveyskeskukset voivat hyödyntää 
toistensa hyviä kokemuksia ja toimintamalleja. 

Tyypin 2 diabeteksen riskitestilomake on le-
vinnyt laajaan käyttöön. Dehkon tuottamia hyviä 
käytäntöjä ovat myös apteekkien diabetesohjelma, 
laatukriteerit, elämäntapakeskustelun aloittaminen 
sekä tyypin 2 diabeteksen ja sen riskiryhmien var-
hainen tunnistaminen.

Dehkon 2D-hankkeessa vertaisoppimista on 
käytetty hyödyksi, mutta on todettava, että hen-
kilöstöllä on edelleen koulutustarpeita. Vastaajista 
joka toinen oli sitä mieltä, että hyviä käytäntöjä 
on pystytty määrittelemään ja levittämään hyvin 
ja laatuhankkeiden toteuttaminen ja niiden paino-
arvo on ollut hyvää. On kuitenkin myös huomat-
tava, että joka kolmas ei tiennyt laatuhankkeiden 
toteutumisesta vastatakseen mitään.

Osaaminen lisääntynyt

Saavutetuista tuloksista suhteessa tavoitteisiin vä-
liarviointikyselyn vastaajien oli vaikea sanoa mi-
tään, koska Dehkon tärkeimmät vuodet ovat vielä 
edessä. Vastaajat kokivat, että parhaat tulokset 
tähän mennessä oli saatu hoitohenkilökunnan dia-
betesosaamisen lisääntymisessä sekä tyypin 2 dia-
beteksen tunnistamisessa. Myös diabeteksen hoi-
don laadun parantuminen, tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisy, diabeetikon osaamisen tukeminen sekä 
lisäsairauksien ehkäisy kuuluivat onnistumisten 
joukkoon.

Diabetesbarometrin (2) mukaan paitsi lisäsai-
rauksien ilmaantuminen myös diabeetikon ennen-
aikaisen kuoleman riski on pienentynyt. Tyypin 2 
diabeetikoiden veren rasva-arvot ja glukoosiarvot 
ovat keskimäärin parantuneet. Valitettavasti tyypin 
1 diabeetikoiden glukoositasapainossa ei ole ha-
vaittu samaa keskimääräistä paranemista, vaikka 
monissa keskussairaaloissa on aloitettu toiminnan 
aktiivinen kehittäminen. 

Kysely lähetettiin myös 61 terveyskeskuksel-
le, joista kolmasosasta (n=20) vastattiin kyselyyn. 
Vastaajat olivat kokeneet pystyneensä toteutta-
maan Dehkon tavoitteita arkityössä, mutta Diabe-
tesliiton paikallisyhdistyksiin toivottiin lisää kon-
takteja ja erikoissairaanhoidon kanssa toivottiin 
enemmän yhteistyötä. Diabeteksen hoidon laadun 
kehittämisessä, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, 
tyypin 2 diabeetikkojen hoidonohjauksessa sekä 

diabeetikkojen ohjauksen tarjoamisessa onnistut-
tiin vastaajien mielestä parhaiten. Dehkon vaikutus 
koettiin vähäisemmäksi tyypin 1 diabeteksen hoi-
don laadun kehittämisessä.

Dehkon tulevaisuus 

Marraskuussa 2006 järjestettiin Dehkon tulevai-
suustyöpaja. Dehkon tavoitteet, toteutus ja toimen-
piteet koettiin edelleen tärkeiksi ja osuviksi.

Dehkossa ollaan oikealla tiellä,  mutta työtä on 
vielä paljon. Ammattihenkilöstön koulutusjärjes-
telmää ja osaamista tulee vahvistaa. Selkeä ohjeis-
tus eri alojen diabetesosaamisen lisäkoulutukseen 
on tarpeen. Diabeteshoitaja–diabeteslääkäri-jär-
jestelmää, lasten- ja nuorten hoitoa, diabeetikkojen 
omahoitoa ja heidän itsenäisyyttään tulee myös 
parantaa. Terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan 
merkitystä tulee jatkossa korostaa nykyistä enem-
män. 

Terveyskeskukset voivat edelleen parantaa toi-
mintaansa Dehkon tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Osaamista voidaan parantaa koulutuksella, työnja-
koa voidaan uudistaa ja hyviä käytäntöjä voidaan 
ottaa nykyistä innokkaammin käyttöön. Esimies-
ten aloitteellisuus on hyvin tärkeää. Dehko-päivät 
on hyvä kansallinen koulutustapahtuma, ja sitä on 
tärkeää jatkaa. 

Diabeteksen hoidon suuret kustannukset           
koettelevat jo nyt kansantaloutta, siksi poliittiset 
päättäjät tulee saada diabetestyöhön mukaan. Deh-
kon loppukaudeksi tarvitaan oma viestintästrate-
gia, jonka tarkoituksena on tavoittaa kaikki koh-
deryhmät hyödyntämällä monia viestintäkanavia. 
Yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan, ja sosiaali- 
ja terveysministeriön roolia tulisi selkeyttää. 

Diabetesliitto, Dehko ja Dehkon 2D-ohjelma 
saivat viime vuonna WHO:n kansainvälisen liha-
vuudenehkäisyn palkinnon parhaana hankkeena 
satojen ehdokkaiden joukosta. 

Kirjallisuus
1. Koskela, T., Niinikoski M-L., Kilappa, J. Diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämisohjelma Dehkon toinen väliarviointi. DEHKO-
raportti 2007:2. Suomen Diabetesliitto ry. 2007.
2. Winell K, Reunanen A. Diabetesbarometri 2005. Suomen 
Diabetesliitto, 2006. 
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Väliarvioinnin pohdinta

Nyt julkaistu, Dehkon toinen väliarviointi antaa 
mielestäni hyvän kuvan ohjelman etenemisestä.

Arvioinnin tärkein tiedonhankintakanava oli 
sähköinen haastattelu, jonka vastausprosentti oli 
huono. Ymmärrän hyvin, miksi vastauksia tuli niin 
vähän. Kysymysten määrä oli suuri ja johtavat lää-
kärit, ehkä myös diabetesliiton lääkärineuvoston 
jäsenet, saavat uuvuttavan määrän erilaisia kyse-
lyjä. Vastaaminen oli oletettavasti sitä todennä-
köisempää mitä aktiivisemmasta Dehkon toimijas-
ta on kyse. Harhan mahdollisuus on siis otettava 
huomioon. 

Useimmat terveyskeskukset ovat olleet suurissa 
toiminnallisissa vaikeuksissa viime vuosina. Lää-
käreitä ja hoitajia on ollut liian vä-
hän ja työtä vastuuväestössä aivan 
liikaa. Hoitotakuu ei ainakaan ole 
helpottanut huonoa omaatuntoa te-
kemättömistä töistä.

Toisaalta diabeteksen ehkäisy ja 
hyvä hoito on kansanterveystyössä 
keskeistä, ja vaikuttaminen suoma-
laisten sydän- ja verisuoniterveyteen 
mielletään hyvin tärkeäksi. Dehkon 
selkeät tavoitteet ovat voineet tuoda mielekkyyttä 
muuten niin sekavaan harmaaseen arkeen, jossa 
oma työ ei aina näytä johtavan mihinkään. Ter-
veyskeskuksen henkilöstön yhteinen päämäärä on 
voinut auttaa työssä jaksamisessa.

Päätös Dehkon aloittamisesta oli kaiken kaik-
kiaan osunut. Ohjelma oli alusta alkaen hyvin laa-
dittu, ja se on edelleen ajankohtainen ja tuore.

Diabeteksen ehkäisyssä ja hoidon kehittämi-
sessä on terveydenhuollossa tapahtunut paljon, 
ja päinvastaisista väitteistä huolimatta ehkäisevä 
työ on terveyskeskuksissa edelleen kunniassa. Ter-
veydenhoitajat, työterveyshuolto, fysioterapeutit, 
lääkärit ja monet muut tekevät tässä hyvää työtä. 
Diabeteksen seulonta on enenevästi käynnissä, ja 
hoidon järjestämistä parannetaan kaikkialla. Myös 
yli 60 terveyskeskuksen laatuverkossa seurataan 
diabetesta ja verrataan omia tuloksia muiden tu-
loksiin. 

Dehko selvensi diabeteksen hoitovastuuta si-
ten, että tyypin 2 diabeteksen hoito keskitetään 
käytännössä terveyskeskuksiin. Oikea ravitsemus 
ja etenkin liikunta ovat oleellinen osa diabeteksen 
hyvää hoitoa, eikä pelkkä lääkehoidon suunnittelu 
riitä. Olisinkin toivonut raportin arvioivan myös 
liikuntaa ja ravitsemusta.

Dehkon ei tule jatkossakaan käsitellä pelkäs-
tään tyypin 2 diabetesta, sillä tyypin 1 diabeteksen 
hoidon kehittämisessä tarvitaan napakampaa otet-
ta. Terveyskeskuksen ja diabetologin keskinäinen 
konsultaatio on monin paikoin liian vähäistä, jotta 
kokenut yleislääkäri voisi tarjota pitkäaikaisen hoi-
tosuhteen myös tyypin 1 diabeetikolle. 

Väliarvio toteaa Dehkon so-
veltamisen edenneen kunnissa eri 
tavoin, mitä SWOT-analyysissä 
pidetään heikkoutena. Minusta 
kuntien vaihteleva sitoutuminen 
on luonnollista: kaikkien ter-        
veyskeskusten kehittämistyö ja 
mielenkiinto ei voi keskittyä juu-
ri diabetekseen. Tärkeintä on, et-
tä muut lähtevät jossain vaiheessa 

mukaan. 
”Palkitut ja arjessa koetellut. Diabeteksen eh-

käisyn ja hoidon hyvät hankkeet” on tuore Deh-
kojulkaisu (2007:1), joka esittelee suuren määrän 
uusia toimintatapoja. Sitä ei voi lukea samalla ihai-
lematta suomalaisten kekseliäisyyttä kiperissä pai-
koissa. Tässä lajissa meitä ei voita kukaan! Toivon 
terveyskeskusten tarttuvan haasteeseen. 

En keksi yhtään asiallista syytä siihen, miksi 
yhteistyö Diabetesliiton paikallisyhdistysten kans-
sa on ohutta. Tilanne lienee sama muidenkin po-
tilasjärjestöjen paikallisosastojen kanssa. Mietin, 
voisiko diabeteshoitaja olla diabetesyhdistyksen 
hallituksessa kutsuttuna jäsenenä.

Omahoidon tukeminen on Dehkon toteutuksen 
pääalue. Väliarviossa on käsitelty tätä aihetta huo-
lestuttavan vähän. Miten diabeetikosta voisi tulla 
toimija eikä vain toiminnan kohde?

Dehkon selkeät tavoit-
teet ovat voineet tuoda 

mielekkyyttä muuten niin
sekavaan harmaaseen 

arkeen.

13DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   KESÄKUU 2007

Dehkon päättyminen vuonna 2010 on vasta alkua





Dehkon päättyminen vuonna 2010 on vasta 
alkua. Väsyä tai kyllästyä ei saa. Terveydenhuolto 
kaikkiaan ja perusterveydenhuolto erityisesti on 
suurissa muutoksissa. Monien pienien kuntien hy-
vin toimivan terveyskeskuksen liittäminen suureen 
yksikköön ei tiedä toiminnalle hyvää. Lähivuosina 
terveyskeskusten johdon voimat tulevat menemään 
uusien organisaatioiden rakentamiseen ja erilaisiin 
taisteluihin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön on huolehdit-
tava siitä, että diabeteksen seulonnan, ehkäisyn 
ja hyvän hoidon edellytykset edelleen paranevat. 
Hyvää terveyspolitiikkaa on pureutua kansalaisten 
terveysongelmien ratkaisemiseen. Liturgiset julis-
tukset eivät riitä.

• Jouko Saramies
LT, ylilääkäri
Savitaipaleen terveyskeskus
jouko.saramies@savitaipale.fi 

Markku Laaksolle mittava apuraha

Sydäntutkimussäätiö on jakanut sydäntutkimuksen edistämiseen lähes 2,5 miljoonaa euroa. Suu-
rimmat, 180 000 euron kolmivuotiset apurahat myönnettiin akatemiaprofessori Markku Laaksolle 
ja professori Markku S. Niemiselle.

Laakson työryhmän tutkimuksen aiheena ovat metaboliseen syndroomaan ja diabetekseen liittyvät 
molekyyligeneettiset mekanismit.

Palkittuja

Kansanterveyslaitoksen tutkija Jaana Lindström sai Suomalaisen tiedeakatemian korkeatasoiselle 
väitöskirjalle myöntämän apurahan. Lindströmin väitöskirja Prevention of type 2 diabetes with 
lifestyle intervention – emphasis on dietary composition and identifi cation of high-risk individuals 
tarkastettiin marraskuussa Helsingin yliopistossa.

Sydänliitto on myöntänyt sydänterveyden edistäjän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon professori 
Kalevi Pyörälälle. Pyörälä on kansainvälisesti ansioitunut tutkija, joka on keskittynyt sydän- ja ve-
risuonitautien ja diabeteksen epidemiologiaan. Hän on toiminut Kuopion yliopiston sisätautiopin 
professorina ja Kuopion yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikan ylilääkärinä. Hän on ollut 
eläkkeellä vuodesta 1993.
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• Antti Aro

Hyvä tietää ravinnon rasvoista
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Ravinnon tyydyttyneillä rasvoilla on kahdenlaisia 
haitallisia vaikutuksia: ne lisäävät seerumin LDL-
kolesterolipitoisuutta ja aiheuttavat insuliiniresis-
tenssiä. Korvaamalla tyydyttyneitä rasvahappoja 
tyydyttymättömillä vaikutetaan edullisesti LDL- ja 
HDL-kolesterolisuhteeseen ja  vähennetään siten 
sydäntautiriskiä. Tähän päästään käytännössä vä-
hentämällä kovan piilorasvan saantia ja lisäämällä 
vastaavasti kasviöljyjen ja niistä valmistettujen 
pehmeiden levitteiden käyttöä.

Rasvat sisältävät kaikista ravintoaineista eniten 
energiaa. Niiden sisältämien rasvahappojen vai-
kutukset aineenvaihduntaan riippuvat hiiliketjun 
pituudesta sekä hiiliatomien välis-
ten kaksoissidosten lukumäärästä, 
asemasta ja stereoisomeriasta. Tyy-
dyttyneet ja trans-rasvahapot ovat 
huoneenlämmössä kiinteitä, ja niitä 
kutsutaan koviksi rasvoiksi. Vastaa-
vasti cis-kertatyydyttymättömät ja 
monityydyttymättömät  rasvahapot 
ovat öljymäisiä pehmeitä rasvoja. 

Runsas tyydyttyneiden rasva-
happojen saanti ja siihen liittynyt korkea LDL-
kolesterolitaso olivat osasyyllisiä 1950- ja 1960-
luvuilla Suomea vaivanneeseen runsaaseen sepel-
valtimotautikuolleisuuteen. Rasvojen käyttö on 30 
vuoden aikana muuttunut edullisempaan suuntaan, 
ja ongelma on pienentynyt.

Parantamisen varaa on yhä, sillä kovan rasvan 
saanti on meillä keskimäärin 14 prosenttia ravin-
non kokonaisenergiasta, kun suositusten mukai-
nen tavoite on kymmenen prosenttia. Vastaavasti 
välttämättömien monityydyttymättömien rasva-
happojen saanti on viisi prosent-
tia energiasta, vaikka suositus olisi 
5–10 prosenttia. Vaikka kaksinker-
taistaisimme pehmeiden rasvojen 
saannin, pysyisimme silti suositus-
ten mukaisissa lukemissa.

Rasvojen hyvässä koostumuksessa yksi kol-
mannes on kovia ja kaksi kolmannesta pehmeitä. 
Väestön LDL-kolesterolitason hallinnasta olisi jär-
kevää huolehtia ensisijaisesti pitämällä rasvojen 
koostumus optimaalisena. Lääkehoito on tehok-
kainta suuren riskin yksilöillä, joilla on geneettinen 
alttius korkeaan LDL-kolesteroliin tai jo ilmennyt 
sepelvaltimotauti.

Optimaalinen vaikutus LDL- ja HDL-koles-
terolin suhteeseen saadaan vähentämällä kovaa 
rasvaa ja korvaamalla se pehmeällä. Kun rasvan 
kokonaismäärä ravinnossa pysyy samana, myös 
HDL-kolesteroliarvot pysyvät muuttumattomina. 
Jos vain vähennetään rasvan saantia kiinnittämättä 
huomiota rasvan laatuun, laskevat sekä LDL-ko-
lesteroli että HDL-kolesteroli samassa suhteessa. 

Tällaisen muutoksen vaikutus sepel-
valtimotaudin riskiin on vähäinen.

Lihavuuden yleistyessä insulii-
niresistenssiin liittyvän metabolisen 
oireyhtymän merkitys sydän- ja ve-
risuonitautien riskitekijänä lisään-
tyy. Niinpä LDL-kolesterolin lisäksi 
on tarpeen tarkkailla ravinnon vai-
kutusta insuliiniherkkyyteen. Tyy-
dyttyneet rasvahapot ovat tässäkin 

suhteessa haitallisia ja pehmeät rasvat hyödyllisiä. 
Tosin rasvan saannin noustessa hyvin runsaaksi 
kaikenlaiset rasvat näyttävät vähentävän kudosten 
herkkyyttä insuliinin vaikutuksille. Tämä vaikutus 
johtunee osaltaan rasvan kertymisestä maksaan.

Tunnista 
piilorasvat

Ravinnon rasvat ovat usein sellaisessa muodossa, 
ettei niiden määrää ole helppo arvioida paljaalla 
silmällä. Suurin osa piilorasvoista on kovaa ras-

vaa.
Rasvattoman maidon tunnistaa 

väristä, mutta muiden maitovalmis-
teiden rasvapitoisuus on paras kat-
soa purkin kyljestä. Voin ja rasvaisen 
maidon kulutuksen vähennyttyä juus-

Rasvojen hyvässä 
koostumuksessa yksi 

kolmannes on kovia ja 
kaksi kolmannesta 

pehmeitä.

Suurin osa 
piilorasvoista on 

kovaa rasvaa.



Kuva 1. Eräiden ruoanvalmistukseen käytettävien rasvojen 
rasvahappokoostumus. Osuudet on laskettu kokonaisras-
vamäärästä. (SFA = tyydyttyneet, MUFA = kertatyydyt-
tymättömät, PUFA = monityydyttymättömät rasvahapot)
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tot ovat nousseet tärkeäksi tyydyttyneen rasvan 
lähteeksi ruokavaliossa. Tavallisimmissa juustoissa 
rasvaa on noin 30 prosentia, mutta kauppaan on 
tullut runsaasti vähemmän (5 –17 prosenttia) ras-
vaa sisältäviä kevyempiä vaihtoehtoja.

Jos lihan valitsee kilohinnan perusteella, tulee 
usein valinneeksi tarjousjauhelihan, josta yli 20 
prosenttia voi olla rasvaa. Porsaan ihrassa kovaa 
rasvaa on 10–20 prosenttia vähemmän kuin nau-
dan rasvassa, mutta silti turhan paljon. Kun ostaa 
samalla rahalla pienemmän palan vähärasvaista 
kokolihaa, ei tarvitse kantaa kotiin tarpeetonta 
kovaa rasvaa. 

Huonommin tunnettu piilorasvan lähde ovat 
leipomotuotteet. Lehteviä pasteijoita, torttuja ja 
viinereitä ei voi leipoa kasviöljyllä, vaan niihin tar-
vitaan aina voita tai kovetettua kasvirasvaa. Kah-
vileiväksi sopii paremmin vaikkapa tavallinen pulla 
tai pullapohjainen marjapiirakka.

Piilorasvojen etsimisen ja rajoittamisen idea 
on siinä, että näin tehdään energiakiintiöön tilaa 
paremmille rasvoille ja koostumukseltaan moni-
puolisemmille elintarvikkeille.

Lisää pehmeitä 
näkyviä rasvoja

Rasva, joka lisätään ruokaan sitä valmistettaessa 
tai levitetään leivälle, on helposti näkyvää, ja sen 
määrää ja laatua on yksinkertaisempi arvioida.

Juoksevissa kasviöljyissä kovaa rasvaa on alle 
20 prosenttia. Eri laatujen rasvakoostumuksessa on 
luonteenomaisia eroja. Oliiviöljyä on voimakkaasti 
markkinoitu EU:nkin tuella. Vihreää neitsytöljyä 
voi maun vuoksi lisätä salaatinkastikkeeseen, mut-
ta tavalliseksi ruokaöljyksi rypsiöljyn edut ovat 
ilmeiset. Siinä on erityisen vähän kovaa rasvaa, ja 
rasvahappojen valikoima on monipuolisin sisältäen 
runsaasti sekä n-6- että n-3-monityydyttymättömiä 
rasvahappoja (kuva 1). Rypsiöljyä on myös käytet-
ty valmistusaineena suurimmassa osassa pehmeitä 
rasvalevitteitä. 

Juoksevien pullomargariinien koostumus vas-
taa rypsiöljyä. Kaikki kasvirasva ei kuitenkaan 
ole pehmeää, mistä muistuttaa runsaimmin tyy-
dyttynyttä rasvaa sisältävä kookosrasva (kuva 1). 
Auringonkukkaöljyssä on erityisen runsaasti n-6-
linolihappoa. Tämän saantia voi turvallisesti lisä-
tä, mutta kokonaisuutena auringonkukkaöljykin 
häviää monipuolisemmalle rypsiöljylle.

Kuva 2. Kovan ja pehmeän rasvan määrät eräissä rasva-
levitteissä. Osuudet on laskettu kokonaisrasvamäärästä.

Kuva 3. Kovan ja pehmeän rasvan määrät eräissä juus-
toissa. Osuudet on laskettu kokonaisrasvamäärästä.



Näin vältät piilorasvoja
Käytä rasvattomia nestemäisiä maitovalmisteita ja 
vähärasvaisia juustoja rasvaisten sijasta.
Vältä rasvaisia makkaroita ja jauhelihaa ja syö 
mieluummin vähärasvaista kokolihaa.
Nauti kalaa ja mereneläviä viikoittain 2 –3 aterialla.
Linnun liha on hyvää, mutta jätä nahka syömättä.
Vältä uppopaistettuja ranskanperunoita, munkkeja 
ja piirakoita sekä rasvassa friteerattuja perunalas-
tuja.
Vältä lehteviä pasteijoita, torttuja, viinereitä, vois-
arvia sekä keksejä ja syö kahvileipänä mieluummin 
tavallista pullaa.
Tutustu myyntipäällyksiin ja vältä rasvaa sisältäviä 
elintarvikkeita, joiden rasvan laadusta et saa  
selkoa.

•

•

•
•
•

•

•
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Tavallinen virhe rasvojen saantia 
muokattaessa on se, että vähenne-
tään vain näkyvien rasvojen käyt-
töä. Tällöin ruokavalion rasvakoos-
tumus muuttuu huonoon suuntaan, 
sillä tilalle tulee huomaamatta ko-
vaa piilorasvaa.

Parempi vaihtoehto on lisätä öl-
jymäisiä rasvoja salaatinkastikkei-
siin ja levittää pehmeää levitettä lei-
välle. Tähän laihduttajallakin on varaa silloin, kun 
rajoittaa vastaavasti rasvaa sisältävien einesten, 
meijerituotteiden ja lihavalmisteiden kulutusta.

Elintarvikkeiden
koostumukset muuttuvat

Monien elintarvikkeiden rasvasisältö on lyhyessä 
ajassa muuttunut aikaisemmasta. Hyvä esimerkki 
ovat osittain kovetetuista kasvirasvoista saatavat 
transrasvahapot. Niitä oli tavallisimmissa marga-
riineissa vielä viisitoista vuotta sitten yli kymme-
nenprosenttia. Kun trans-rasvahappojen haitalliset 
vaikutukset opittiin tuntemaan, teollisuus alkoi ke-
hittää uusia tekniikoita, lähinnä vaihtoesteröintiä, 
joilla transrasvahapoista päästiin eroon lisäämät-
tä samalla tyydyttyneiden rasvahappojen osuutta 
tuotteissa.

Pehmeissä margariineissa trans-rasvahappoja 
ei ole ollut enää kymmeneen vuoteen. Monissa 
teollisuuden käyttämissä rasvoissa kuten uppo-
paisto- ja kaulintarasvoissa niitä on kuitenkin nä-

kynyt pidempään. Esimerkiksi kek-
seissä ja kasvirasvajäätelöissä niiden 
määrät ovat vähitellen vähentyneet, 
mutta valitettavasti tilalle on usein 
tullut kookosrasvaa tai muuta ko-
vaa rasvaa.

Nykyisin trans-rasvahappojen 
osuus ravinnon energiasta on Suo-
messa vähäinen, noin 0,5 prosenttia, 
ja suurin osa niistä on peräisin juus-

tosta ja voista.

Voi väistyy

Voi on leivän päällyksenä jo kauan sitten tehnyt 
tilaa pehmeämmille levitteille. Pehmeissä margarii-
neissa ja muissa levitteissä kovaa rasvaa on rasva-
pitoisuudesta riippuen 10–25 prosenttia painosta 
(kuva 2). 

Vähärasvaiset, 30–60 prosenttia rasvaa sisältä-
vät levitteet ovat yleistyneet nopeasti. Niistä saa vä-
hemmän energiaa, mutta samalla myös vähemmän 
hyviä pehmeitä rasvoja. Rasvojen saannin muok-
kaamiseksi täysrasvaiset pehmeät levitteet olisivat 
parhaita, joskin laihduttajalle kevytlevitteet voivat 
olla parempi valinta.

Voin tilalle on ollut parinkymmenen vuoden 
ajan tarjolla myös rasvaseoksia (Voimariini, Oiva-
riini), joissa on ollut liikaa kovaa rasvaa ja aivan 
liian vähän pehmeää rasvaa. Valikoima on äsket-
täin parantunut, kun markkinoille ilmaantui tuote 
(Oivariini Balansia), jossa kovan ja pehmeän rasvan 
suhteet on lopultakin saatu käännettyä oikein päin 
(kuva 2).

Toisen suuntaistakin kehitystä on nähty. Ma-
kuisa-nimellä myydään uutta, lähinnä kookosras-
van ja voin varaan rakennettua rasvaseosta, joka 
muistuttaa rasvahappokoostumukseltaan 20 vuot-
ta vanhaa voi–kasviöljyseosta.

Juustoissa
eroja

Juustovalikoimassa vähärasvaiset vaihtoehdot ovat 
ilahduttavasti lisääntyneet. Nykyisin jo puolet os-
tetuista juustoista on vähärasvaisia eli sisältävät 
enintään 17 prosenttia rasvaa.

Usean vuoden ajan on ollut saatavissa myös 
rasvattomasta maidosta ja rypsiöljystä valmistettu-
ja juustoja, joiden kaikki rasva on peräisin rypsiöl-
jystä (kuva 3). Valikoimaan on äskettäin liittynyt 
uusi juusto, jossa osa maitorasvasta on vaihdettu 

Tavallinen virhe 
rasvojen saantia 

muokattaessa on se, 
että vähennetään vain 

näkyvien rasvojen 
käyttöä.



Työterveystarkastuksissa puolella diabetesriski 

Medivire Työterveyspalvelut Oy:n tutkimusten 
mukaan lähes puolella heidän asiakkaistaan on 
kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Medivireessä tehtiin vuonna 2006 yli                   
30 000 työterveystarkastusta. Kaikissa niissä 
tutkittiin Diabetesliiton kyselylomaketta käyttä-

en henkilön riski sairastua diabetekseen. Tuloksien 
mukaan diabetes oli jo todettu vajaalla kahdella 
prosentilla tutkittavista. Sen lisäksi 46 prosentilla 
oli kohonnut riski sairastua kakkostyypin eli aikui-
siän diabetekseen seuraavien kymmenen vuoden 
kuluessa. 

Käypä hoito -suosituksia voi opiskella verkkokurssilla
Suomalainen lääkäriseura Duodecim on tuotta-
nut Käypä hoito -suosituksista oppimateriaaleja 
terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden tie-
toa tarvitsevien käyttöön. Verkkokursseissa suu-
ret tekstimäärät on korvattu multimedialla.

Tiivistelmien ja ppt-esitysten lisäksi on tuo-
tettu omatoimiseen verkko-opiskeluun soveltu-
vat verkkokurssit verenpaineen mittaamisesta, 
dyslipidemioista, elvytyksestä, lasten lihavuu-

desta ja sivuontelotulehduksesta. Työn alla on lisää 
verkkokursseja.

Kurssien suorittaminen on maksutonta ja hy-
väksytystä suorituksesta saa todistuksen. Kursseja 
haetaan myös erikoislääkäritutkinnon osasuori-
tuksiksi.

Kurssit löytyvät Käypä hoito -suositusten ja 
Duodecimin verkkosivuilta (www.kaypahoito.fi > 
oppimateriaalit>verkkokurssit).

 

rypsiöljyyn. Tällaisten hyödyllisten kompromissien 
toivoisin nopeasti yleistyvän.

Rasvakoostumuksen nopeat muutokset aset-
tavat haasteita neuvojille. Tuotevalikoimaa pitää 
seurata, ja uusien tulokkaiden tuoteselosteisiin on 
tarpeen tutustua.

Valitettavasti myyntipäällykset ovat monimut-
kaisia ja usein vaikeaselkoisia. Tärkeintä on saada 
rasvasisällöstä selville kovan ja pehmeän rasvan 

osuudet. Tehtävää helpottaisi, jos osuudet voitai-
siin tulevaisuudessa esittää pakkauksessa samalla 
tavoin kuin kuvissa 2 ja 3 on tehty.

• Antti Aro
LKT, professori
antti.aro@ktl.fi 
Tietoa elintarvikkeista: www.sydan.fi 

 

rustettu apuraha. Se myönnetään vuosittain las-
ten sairauksiin ja lasten terveyden edistämiseen 
kohdistuvalle hankkeelle.

Harriet Eckstein apuraha on suuruudeltaan 
20 000 euroa. Apurahalla kunnioitetaan Aasian 
tsunami-katastrofi ssa menehtyneen Pfi zerin toi-
mitusjohtaja Harriet Ecksteinin muistoa. 

Harriet Eckstein -apuraha lasten diabetestutkimukseen

Pfizerin tämän vuoden Harriet Eckstein -apu-
raha on myönnetty pediatrian dosentti Riit-
ta Veijolalle Oulun Lastenklinikalta. Veijolan 
tutkimushanke käsittelee tyypin 1 diabetek-
sen kliinisiä ja immunologisia erityispiirtei-
tä diagnoosihetkellä ja remissiovaiheessa. 
    Harriet Eckstein -apuraha on Lastentautien 
tutkimussäätiön Endokrinologian rahastoon pe-
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Metabolomiikka 
on diabetestutkimuksen uusi työkalu

Metabolomiikka on pienikokoisten molekyylien 
tiedettä, jossa tutkitaan kaikkien solun aineen-
vaihduntatuotteiden toimintaa elimistössä. Näitä 
pieniä molekyylejä mitataan tyypillisesti kudoksis-
ta, verestä tai kehon eritteistä tilanteissa, joissa 
kehon aineenvaihdunta on muuttunut, kuten syö-
vässä tai diabeteksessa. Vaikka kattavat, useita 
tuhansia piirteitä samanaikaisesti kartoittavat 
systeemibiologian sovellukset ovat vasta viime 
vuosina tulleet mahdollisiksi, metaboliittien tutki-
minen tieteenalana on vanha.

Jo vuosituhansia sitten perinteisen kiinalaisen lää-
ketieteen edustajat käyttivät apunaan muurahai-
sia tutkiessaan potilaan virtsan sokeripitoisuutta; 
muurahaisten kiinnostus toimi viitteenä diabeeti-
kon veren korkeasta sokeripitoisuudesta. Samoihin 
aikoihin Ayurveda-hindut huomasivat, etta hyön-
teiset olivat erityisen kiinnostuneita joidenkin ih-
misten virtsasta ja että kyseinen virtsa oli makeaa.

Uraauurtava metabolomiikkatutkimus alkoi 
1970-luvulla, jolloin aineenvaihduntatuotteiden 
monimuotoisuutta alettiin hahmottaa laajamit-
taisemmin. Linus Pauling ymmärsi, 
että kromatografi tutkimusten seka-
vilta vaikuttavissa tuloksissa oli yh-
teneväisiä piirteitä eri sairaustilois-
sa, ja totesikin, että ”perusteellinen 
ruumiinnesteiden kvantitatiivinen 
analyysi voisi mahdollistaa monien 
sairauksien nykyistä paljon tehok-
kaamman erotusdiagnostiikan” (1).

Jo tuolloin oli selvää, että esi-
merkiksi verestä tai virtsasta mitattujen aineen-
vaihduntatuotteiden monimuotoisuus sisälsi paljon 
tietoa, mutta vielä tätä valtavaa tietomäärää ei pys-
tytty mitenkään jäsentämään. Tiedon jäsentäminen 
on tullut mahdolliseksi vasta viime vuosikymmeni-

nä uusien analyysitekniikoiden ja bioinformatiik-
kamenetelmien kehittymisen myötä.

Uudelleenvirinnyt kiinnostus käyttää metabo-
liitteja laajamittaisesti hyväksi sairauksien ja ih-
misen fysiologian luonnehdinnassa jäi kuitenkin 
aluksi genomi- ja molekyylibiologian tutkimuksen 
jalkoihin, kun biolääketieteen painopiste siirtyi ih-
misen genomin selvittämiseen. 

Viime aikoina geenideterminismiä on alettu 
katsoa eri näkökulmasta, ja genotyypityksen rin-
nalle on tullut ilmiasun tarkempi kuvaaminen. Sen 
seurauksena fysiologinen näkökulma on jälleen 
palaamassa tärkeälle sijalle sairauksien syntyme-
kanismien tutkimisessa.

Tutkimusta isännän ja pieneliöiden suhteesta

Ihmiselimistön metabolomi, aineenvaihduntatuot-
teiden kokonaisuus, koostuu sekä sisäsyntyisis-
tä aineenvaihduntatuotteista että symbioottisten 
pieneliöiden aineenvaihduntatuotteista. Aikuisessa 
ihmisessä on noin 1012 solua (mukaan lukien veri- 
ja hermosolut) ja noin 1012 bakteeria iholla, 1010 
suussa ja 1014 suolistossa (2). 

Suoliston yli kilon painoisesta normaalifl ooras-
ta suurin osa on anaerobibakteereja, jotka edusta-

vat esim. Bacteroides-, Clostridium-, 
Lactobacillus-, Escherichia- ja Bifi -
dobacterium-sukuja. Myös hiivat ja 
muut pieneliöt muodostavat isän-
tänsä kanssa monimutkaisen eko-
logisen kokonaisuuden. Suoliston 
pieneliölajeja on arvioitu olevan yli 
tuhat, ja useita lajeja arvellaan vielä 
olevan tunnistamatta (3).

On tiedetty kauan, että suolis-
ton terve normaalifl oora auttaa ruoansulatusta, 
ja että hyödyllisen bakteerikannan tuhoutuminen 
esimerkiksi antibioottikuurin aikana voi sairastut-
taa ihmisen. Isäntä–pieneliö-symbioosin merkitys 
ihmisen hyvinvoinnille on kuitenkin luultavasti 

• Matej Orešic, Virve Hänninen, Kirsi Pietiläinen

Fysiologinen näkökul-
ma on jälleen palaamas-

sa tärkeälle sijalle 
sairauksien syntyme-

kanismien tutkimisessa.
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paljon monipuolisempi, vaikka tie-
tomme tästä onkin vielä hyvin puut-
teellista.

Aivan tuoreiden havaintojen 
mukaan esimerkiksi lihavuuteen liit-
tyy suoliston Bacteroidetes-kannan 
vähenemistä suhteessa Firmicutes-
kantaan. Tämä epäsuhta korjaantuu 
laihdutettaessa (4). Metabolomiikka 
on yksi tärkeimmistä keinoista tutkia isännän ja 
pieneliöiden monimutkaista vuorovaikutusta, jo-
hon vaikuttavat sekä ihmisen että bakteerien geeni-
toiminta ja monet suoliston olosuhteita muuttavat 
ympäristötekijät ja ihmisen elintavat. 

Erilaisia menetelmiä

Nykyiset metabolomiikkamenetelmät pohjaavat 
viime vuosikymmeninä kertyneeseen molekyyli-
biologiseen tietoon ja uusien määritysmenetelmien 
kehitykseen. Aineenvaihduntatuotteiden pitoisuu-
det kudoksissa, veressä ja kehon eritteissä eroavat 
toisistaan huomattavasti ja saattavat olla enem-

män kuin tuhatkertaisia toisiinsa 
nähden. Aineenvaihduntatuotteet 
eri kehon näytteissä saattavat olla 
myös kemiallisesti hyvin erilaisia. 
Tämän vuoksi tarvitaan menetel-
miä, jotka kykenevät mittaamaan 
useita erilaisia aineenvaihdunta-
tuotteita samanaikaisesti (kuva 1).

Tekniikoista yleisimmin käytet-
tyjä ovat massaspektrometri (MS) ja ydinmagneetti-
nen resonanssi (NMR). MS on tullut nopeasti hyvin 
suosituksi, ja herkkyytensä ansiosta se mahdollis-
taa hyvin erikokoisten aineenvaihduntatuotteiden 
tutkimisen. Menetelmä on kuitenkin työläs, koska 
näytteiden käsittelyt ja tulosten analysointi ovat mo-
nimutkaisia. Metabolomiikkatutkimukset tuottavat 
suuret määrät tietoa ja siten asettavat paljon vaa-
timuksia bioinformatiikalle, tiedon käsittelylle ja 
analyysille.

Metabolomiikka on avannut uusia mahdolli-
suuksia tutkia esimerkiksi diabetekseen ja metabo-
liseen oireyhtymään liittyvää rasva-aineenvaihdun-

Kuva 1. Metabolomiikkatutkimuksen tyypilliset työvaiheet.

Lihavuuteen on havait-
tu liittyvän suoliston 
Bacteroidetes-kannan 
vähenemistä suhteessa 
Firmicutes-kantaan.
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taa. Vastaanotolla potilaalta mitataan perinteises-
ti kokonaiskolesterolin, lipoproteiinipartikkelien 
(LDL, HDL) ja triglyseridien määrää. Molekyyli-
tasolla seerumin lipidikokonaisuus on kuitenkin 
paljon monimutkaisempi: esimerkiksi eri triglyse-
ridit voivat olla hyvinkin erilaisia rasvahappokoos-
tumukseltaan. 

Lipidomiikka-menetelmää (MS) käyttäen ha-
vaitsimme, että suuri seerumin triglyseridipitoisuus 
oli yhteydessä suureen pitkäketjuisten rasvahappo-
jen määrään, mutta käänteisesti yhteydessä lyhyt-
ketjuisten rasvahappojen määrään. Mittaamalla 
pelkkää kvantitatiivista triglyseridipitoisuutta me-
netämme potentiaalisesti tärkeää fysiologista tietoa 
triglyseridien rasvahappokoostumuksesta.

Lipidomiikkamenetelmää on käytetty ryhmäs-
sämme myös lihavuuden seurausten tutkimiseen 
(5). Tutkimusjoukkomme koostui harvinaisista 
eripainoisista identtisistä kaksosis-
ta, joilla nuorella aikuisiällä oli yli 
kymmenen kiloa painoeroa. Ident-
tisiä kaksosia tutkimalla voitiin mi-
nimoida geneettinen vaikutus, joka 
lihavuuden ja rasva-aineenvaihdun-
nan häiriöiden ilmaantumisessa on 
yleensä merkittävä.

Lihavien ja normaalipainoisten 
parikkien välillä perinteisissä lipi-
diarvoissa ei ollut eroa lukuun ot-
tamatta lihavien hieman alhaisempaa HDL-arvoa. 
Sen sijaan lipidomiikka-analyyseissä, joissa seeru-
mista erotellaan noin 300 erilaista pienen pientä 
lipidimolekyyliä, havaittiin, että hankittuun liha-
vuuteen liittyy jo varhain merkittävä joukko ras-

va-aineenvaihdunnan muutoksia. Muun muassa 
lysofosfatidyylikoliinien pitoisuudet olivat liha-
villa kohonneet ja eetterifosfolipidien pitoisuudet 
alentuneet. Nämä muutokset olivat lihavilla kak-
sosilla yhteydessä esidiabeettisiin sokeri- ja insulii-
niaineenvaihdunnan häiriöihin. Muutamassa aikai-
semmassa työssä tällaisia rasva-aineenvaihdunnan 
häiriöitä on yhdistettu verisuonitauteihin ja elimis-
tön tulehdustilaan. Lihavuustutkimuksessa nämä 
ovat aivan uusia löydöksiä.

Metaboliitit samankaltaisia
ihmisillä ja eläimillä

Toisin kuin geenit tai niiden koodaamat geenituot-
teet, metaboliitit ovat eri eläinlajeilla samankaltai-
sia ja siten voivat toimia lajienvälisinä biomarkke-
reina. Tätä lajien välistä aineenvaihduntatuotteiden 
samankaltaisuutta voidaan hyödyntää tutkimus- ja 

hoitokäytäntöihin.
Eräässä tutkimuksessamme ver-

tailimme diabeettisten Zucker-rotti-
en ja hypertriglyseridemiapotilaiden 
seerumin lipidiprofi ileja (6). Lipidi-
koostumuksen muutokset normaa-
leihin yksilöihin verrattuina olivat 
merkittävän samanlaisia diabeetti-
sessa eläinmallissa ja ihmisellä. Tä-
mänkaltaisia metabolomiikkatut-
kimuksia voidaan käyttää validoi-

taessa ja valittaessa sopivia eläinmalleja tiettyjen 
sairauksien kliiniseen tutkimiseen. 

Edellä mainituista syistä metabolomiikkaa 
käytetään yhä enenevässä määrin in vivo -tutki-
muksissa, erityisesti sellaisissa, joissa selvitetään 

Kuva 2. Seerumin triglyseridipitoi-
suuden (Y-akseli) yhteys lipidomiikka-
menetelmällä mitattuun triglyseridien 
rasvahappojen pituuteen (X-akseli) 
identtisillä kaksosilla (5). Korkeat 
triglyseridiarvot olivat parhaiten 
yhteydessä suureen pitkäketjuisten 
rasvahappojen määrään triglyseri-
dien sisällä. 

Havaitsimme suuria 
eroja rasvakudoksen 

tuotannossa ja 
rasvavarastojen 

sijoittumisessa in vivo ja 
in vitro -malleissa.
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geneettisten ja ympäristötekijöiden monimutkaisia 
vaikutuksia. In vivo -eläinmallien avulla voidaan 
tutkia yksittäisten geenimuunnosten tai kohde-elin-
ten lisäksi myös koko elimistön toimintaa ja fysio-
logisen ja biokemiallisen tasapainon säätelyä.

In vivo -mallin tulokset elävässä organismissa 
saattavat erota huomattavasti in vitro -kokeista, 
jotka suoritetaan koeputkessa tai lasimaljoissa. 
Eräs tyypillinen esimerkki tästä on energiatasa-
paino.

Tutkimuksissamme havaitsimme suuria ero-
ja rasvakudoksen tuotannossa ja rasvavarastojen 
sijoittumisessa in vivo ja in vitro -malleissa. Kun 
rasvasolujen erilaistumista kiihdyttävän transkrip-
tiotekijän PPARgamma2:n puute in vitro johtaa 
rasvan muodostuksen vähenemiseen, in vivo tätä 
geenipuutosta kantavilla hiirillä rasvakudos kehit-
tyykin yllättävän normaalisti. Tämä viittaisi siihen, 
että rasvakudoksen muodostumisen takaamiseksi 
elimistö pystyy kompensatorisilla mekanismeilla 
korvaamaan yksittäisiä puutoksia ja ohjaamaan 
kehitystä määrättyyn suuntaan.

Rasvakudoksen näennäisen normaalista ulko-
näöstä huolimatta lipidomiikka-analyysi paljasti 
merkittäviä eroja rasvakudokseen varastoitujen 
lipidityyppien määrässä ja laadussa. Havaitsim-
me, että PPARgamma2-puutos johti kehittymät-
tömämpien lipidien, kuten pitkäketjuisten trigly-
seridien ja tiettyjen fosfolipidien kerääntymiseen 
(7). Metodimme mahdollisti myös potentiaalisesti 
patogeenisten keramiidilipidien tunnistamisen ras-
vakudoksessa.

Uusia tutkimuksia

Uusimmissa tutkimuksissamme toimimme yhteis-
työssä professori Hannele Yki-Järvisen ryhmän 
kanssa. Käytämme metabolomiikkatekniikkaa 
tunnistamaan ja määrittelemään lipotoksisia, ras-
va-aineenvaihdunnaltaan häiriintyneitä aineenvaih-
duntakokonaisuuksia diabeteksen suhteen tärkeim-
missä elimissä kuten maksassa.

Näin saatu uusi tieto elinkohtaisista lipotok-
sisista aineenvaihduntareiteistä voisi mahdollistaa 
täsmälääkehoidon kehittämisen metaboliseen oi-
reyhtymään ja tarjoaisi uusia aineenvaihdunnan 
merkkiaineita, joilla olisi taudin vaikeusasteen 
määrittelemisessä tärkeää ennustearvoa.

Vaikkakin metabolomiikka on eräs viimeisim-
mistä jäsenistä omics-metodiperheessä, metaboliit-
tien mittaamista on käytetty kliinisessä tutkimuk-

sessa jo kauan. Uusien aineenvaihduntatuotteiden 
löytäminen ja erityisesti niiden muodostamien ko-
konaisuuksien hahmottaminen suo erinomaiset 
mahdollisuudet kehittää monitekijäisten sairauk-
sien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Metabolomiikka on tärkeä uusi tutkimusväli-
ne, jota tullaan tulevaisuudessa käyttämään kliini-
sissä tutkimuksissa yhä enenevässä määrin.  

• Matej Orešic
Ph.D., Dosentti, johtava tutkija
Valtion Teknillinen tutkimuskeskus, Espoo

• Virve Hänninen
LT
Kliininen tutkimus, Orion Pharma Oy, Espoo

• Kirsi Pietiläinen
LT, ETM
HUS, Lihavuustutkimusyksikkö
ja HY, Kansanterveystieteen laitos, Kaksostutkimus
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Hyvä hoito vahvistaa toivoa

1 diabetesta sairasti kolme ja tyypin 2 diabetesta 
kolme osallistujaa. Sairastamisaika vaihteli yhdestä 
vuodesta 42 vuoteen. Kahdella oli lisäsairautena 
lieviä silmänpohjamuutoksia. 

Edistävät ja ehkäisevät tekijät 

Toivo on käsitteenä abstrakti, ja sen syvin olemus 
on vaikea ilmaista sanoin. Tutkimuksen osallistu-
jat kuvasivat toivon olevan eteenpäin vievä voima, 
joka on sisäsyntyistä tai ihmisen perusluonteessa. 
Positiivinen asenne päivittäisessä elämässä ohjaa 
kohti tulevaisuutta.

Toivo on kykyä toimia, tehdä ja osallistua sekä 
vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Se on myös us-
koa ja tietoisuutta toisista ihmisistä. 

Tutkimuksen mukaan toivoa edistävät toimivat 
sosiaaliset suhteet. Perheen ja läheisten hyväksymi-
nen on merkityksellistä, samoin työyhteisön myön-
teinen suhtautuminen. Vertaisten tuki diabetesyh-
distyksessä oli tärkeä. 

Onnistuminen omahoidossa lisäsi sairauden hal-
linnan tunnetta ja vastuunottamista sairaudesta. Li-
säsairauksien puuttumisen todettiin mahdollistavan 
itsenäisen toimimisen, mikä puolestaan edisti posi-
tiivisia ajatuksia tulevaisuudesta. Lääketieteen hui-
ma kehitys toi toivoa jopa parantavasta hoidosta.  

Persoonalliset tekijät ovat tärkeitä toivon koke-
misessa ja ylläpitämisessä. Sitkeys ja pyrkimys jat-
kaa elämää tukivat positiivista asennetta. Sairau-
den hyväksyminen helpotti olennaisesti sen kanssa 
elämistä ja suhtautumista muutoksiin. Rukous toi 
lohtua ja voimaa päivään.

Toivoa ehkäisevät tekijät liittyivät olennaisesti 
päivittäiseen elämään sairauden kanssa. Valintati-
lanteet kaupassa tai juhlissa, repsahdukset omahoi-
don toteuttamisessa tai liika keskittyminen sairau-
teen saattoivat luoda tunteen, ettei normaali elämä 
voi olla mahdollista.

Joku pelkäsi yksin jäämistä ja matalia verenso-
keria, kun pitkä ihmissuhde oli päättynyt. Joskus 
vertaisten kohtaaminen ahdisti, koska kysymykset 
pyörivät samojen ongelmien ympärillä vailla vas-
tauksia. 

• Tiina Mäkeläinen

Toivon rooli kasvaa, kun jokin uhkaa elämämme 
merkityksellisyyttä. Diabetesta sairastavan elä-
mässä toivo jäsentyy kaikkea kannattelevaksi 
voimaksi. Tutkimuksen mukaan toivoa lisääviä 
tekijöitä olivat pysyvä ja hyvä hoitosuhde diabe-
teslääkäriin ja hoitajapariin. Merkittäväksi nousi 
tapa, jolla diabetesta sairastavia kohdellaan.  

Toivo kuuluu hoitotyöhön, ja se tulee palauttaa 
sille kuuluvaan asemaan teknistyvässä ja yhä mo-
nimutkaisemmaksi käyvässä työssä (1). Toivon elä-
vöittäminen on yksi auttamismenetelmistä (2–5). 

Tutkimusten mukaan kroonisesti sairaiden toi-
voa edistävät yksilöllinen hoidon suunnittelu sekä 
ammatillinen, positiivinen ja yhteistyökykyinen 
ihmisen kohtaaminen (4, 6–8). Ammattihenkilös-
tön antama tuki ja myönteinen ilmapiiri edistävät 
toivoa ja sopeutumista sairauden tuomiin elämän-
muutoksiin (3, 5, 9, 10). 

Hoitosuhde toivon elävöittämisen perustana 
merkitsee antautumista vastavuoroisuuteen ja to-
delliseen läsnäoloon autettavan kanssa (11). Todel-
linen läsnäolo tarkoittaa rutiineista irtaantumista ja 
vapautumista olemiseen aidosti ja luontevasti (1). 

Tutkimukseni (12) tarkoituksena oli kuvata 
diabetesta sairastavien aikuisten toivoa ja siihen 
yhteydessä olevia tekijöitä heidän näkökulmas-
taan. Halusin selvittää, mitä toivo on, mitkä tekijät 
sitä edistävät ja ehkäisevät. Tavoitteena oli lisäksi 
saada tietoa siitä, mitä on toivoa vahvistava tai 
heikentävä hoito.

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatte-
luilla. Haastatteluihin osallistui kuusi vapaaehtois-
ta aikuista kahdesta sairaanhoitopiiristä. Haastat-
telukertoja oli yhteensä 12. Haastateltavat olivat 
iältään 41–68-vuotiaita. Osa heistä oli työelämäs-
sä, osa eläkkeellä. Yksi oli menettänyt työkykynsä 
diabeteksen puhjettua. 

Kolmella osallistujalla oli hoitomuotona mo-
nipistoshoito, kahdella tablettihoito ja yhdellä yh-
distelmähoito (tabletit ja aamuinsuliini). Tyypin 
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– Diabetesta sairastavan aikuisen kuvaus toivosta ja siihen liittyvistä tekijöistä

● ● ● Diabeteshoitajat



Pelko lisäsairauksien ilmaantuvuudesta ja niiden 
mahdollisesta vaikutuksesta toimintakykyyn nousi 
keskeiseksi asiaksi. Tulevaisuus ei näyttänyt niin va-
loisalta, kun ei tiennyt mitä siltä voi odottaa. 

Toimimattomat terveyspalvelut koettiin mer-
kittävänä omahoitoa hankaloittavana asiana ja 
yhteiskunnan taholta välinpitämättömyytenä sai-
rauden vakavuutta kohtaan. Terveyspalveluiden 
toimimattomuudella tarkoitettiin verensokerimit-
tausliuskojen rajoittamista sekä niiden hakemis-
ta toiselta puolen kaupunkia. Omahoitoon pitäisi 
panostaa, mutta sitä ei kuitenkaan mahdollisteta 
tai helpoteta. 

Toivoa heikentävä hoito 

Toivoa vahvistava ja heikentävä hoito ovat toisil-
leen vastinpareja (kuviot 1 ja 2). Jos vahvistavan 
hoidon elementit eivät toteutuneet, hoito ei enää 
tukenut toivoa, vaan ehkäisi sen kokemista hoito-
suhteessa. Sama pätee myös toisinpäin. 

Hoitavan lääkärin vaihtuminen oli tutkimuk-
seen osallistujien arkipäivää, vain yhdellä lääkäri 
oli lähes aina sama. Vaihtuvuus koettiin rasittava-
na ja voimavaroja kuluttavana, eikä hoitosuhdetta 
päässyt kehittymään. Osallistujat kokivat turhaut-
tavana, että heidän odotettiin joka käynnillä ker-

tovan aina uudelleen koko sairaushistoriansa, jota 
toisilla oli kertynyt kymmeniä vuosia.  

Vaihtuvuus heijastui haastateltavien mukaan 
myös lääkäreiden käytökseen. Lääkärit eivät olleet 
perehtyneet sairauskertomuksiin tai paneutuneet 
hoidon suunnitteluun. Haastateltavat uskoivat 
syyksi sen, että lääkärit itsekin tiesivät käynnin 
olevan ainoan laatuaan.

Lääkärien vaihtuvuus lisäsi haastateltujen tur-
vattomuuden tunnetta, koska ei voitu olla varmoja 
heidän ammatillisesta tietotaidostaan. Omalääkä-
rit diabeteslääkäreinä koettiin myös arveluttavina, 
koska heidän tiedettiin olevan yleislääkäreitä.  

Osallistujat kokivat lääkäreiltä saamansa koh-
telun ylenkatsomisena ja leimaavana. Yleensä koh-
taaminen oli hyvin rutiininomainen. Sanavalinnat 
ja sanaton viestintä koettiin kuitenkin usein syyl-
listävänä. 

 Hoitoon pääsy koettiin joustamattomana sil-
loin, kun yhteyden saaminen hoitohenkilökuntaan 
oli käytännössä mahdotonta. Joskus hoitoon pääsy 
vaati suuria ponnisteluja, ja diabeetikko joutui pe-
rustelemaan tarpeitaan. 

Tutkimukseen osallistuneet ihmettelivät diabe-
teshoitajakontaktin puuttumista. Osa haastatelta-
vista ei ollut koskaan tavannut diabeteshoitajaa, 
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TOIVOA HEIKENTÄVÄ HOITO

 JOUSTAMATON 
 HOITOON PÄÄSY

ketään ei tavoita, kun 
yrittää yhteyttä  
puhelimitse
hoitoon pääsy on  
pitkään jonottamista,  
ei yksilöllisyyttä
ei saa tarvitsemaansa 
hoitoa, esim. jalkojen-
hoitoa, koska määrä- 
rahat ovat loppuneet

•

•

•

AMMATILLINEN 
TIETOTAITO EI HERÄTÄ 
LUOTTAMUSTA

ei osata kertoa 
asiakkaalle tämän 
sairauden tilasta
hoidon suunnittelu  
ei ole yksilöllistä
ei osata antaa hoito- 
vinkkejä tai perustella 
hoitomääräyksiä

•

•

•

VAIHTUVAT LÄÄKÄRIT
ei omaa diabeteshoitajaa eikä -lääkäriä•

 HOITOSUHDETTA 
 EI SYNNY

ei perehdytä asiakkaan 
asioihin ja elämäntilan-
teeseen yksilöllisesti
joka kerta joutuu  
kertomaan samat asiat, 
jotka oma lääkäri 
jo tietäisi, eikä ole 
varmuutta, kohtaako 
samaa lääkäriä enää 
koskaan
yhteistyötä ei tapahdu

•

•

•

 KOHTELU EI OLE   
 YKSILÖLLISTÄ

sanavalinnat  
arveluttavia
sanaton viestintä  
syyllistävää
kohtelu voidaan 
kokea rutinoituneena 
ja välinpitämättömänä

•

•

•

Kuvio 1. Toivoa heikentävä hoito diabetesta sairastavan aikuisen kuvaamana.



eikä osannut sellaista kaivatakaan. Ne, joilla oli 
joskus ollut oma diabeteshoitaja, kaipasivat hoi-
tajakontaktia, mutta hoitajan merkitys oli selvästi 
unohtunut. Tapaamiset oli koettu sisällöltään tyh-
jiksi, eikä jatkuvuutta ollut. 

Hoitajien vähäiset resurssit huolestuttivat. Vä-
häiset kokemukset, joita haastateltavilla oli diabe-
teshoitajista, liittyivät usein hoidon muuttumiseen. 
Hoitajien kanssa oli opeteltu lähinnä teknisiä taito-
ja kuten insuliinikynän tai -pumpun käyttöä. 

Toivoa vahvistava hoito 

Haastateltavat odottivat hoidoltaan tiettyjen pe-
rusasioiden täyttymistä kuten hoitoon pääsyä ja 
hoidon etenemistä sujuvasti. Hoitotyöntekijöiltä 
toivottiin herkkyyttä huomata yksilölliset tarpeet 
ja kohdata asiakas tasavertaisesti, ystävällisesti se-
kä inhimillisesti. Tärkeänä koettiin saatavilla olo 
silloin, kun tarvittiin tukea tai ohjausta.   

Merkittävimmäksi tekijäksi sairauden luonteen 
vuoksi (pitkäaikaissairaus) koettiin pysyvä hoito-
suhde, joka mahdollisti hyvän hoitosuhteen synty-
misen ja kehittymisen. Toisaalta, jos hoitosuhde ja 
kemiat eivät toimineet, pidettiin hyvänä sitä, että 
hoitavaa lääkäriä voitiin myös vaihtaa.

Hyvä hoitosuhde tarkoitti tutun ja turvallisen 
hoitavan henkilön sekä asiakkaan tasavertaista kes-

kustelua. Keskustelussa toisella olisi ammatillinen 
uusin tieto sairauden hoidosta ja toisella kokemus 
elämästä oman sairautensa kanssa. Hyvä hoitosuh-
de oli haastateltavien mielestä kannustava silloin-
kin, vaikka menisi huonosti. 

Vankka ammatillinen tietotaito oli haastatelta-
vien mielestä edellytys diabeetikoiden lääkärinä tai 
hoitajana toimimiselle. Ammattitaito näkyi kykynä 
kertoa asiakkaalle tämän sairauden vaiheesta ja sen 
kehityksestä, mutta myös kykynä ehdottaa perus-
tellusti muutoksia hoitoon.

Haastateltavat odottivat, että ammattilainen 
osaa käyttää heitä tietolähteenään heidän sairau-
tensa asiantuntijana. Tärkeänä pidettiin myös sitä, 
että henkilökunta päivittää tietojaan jatkuvasti.

Joustava hoitoon pääsy tarkoitti mahdollisuutta 
saada yhteys hoitohenkilökuntaan niin tarvittaes-
sa. Lisäksi koettiin, että kontrollikäynnit tulisi so-
pia yksilöllisemmin, asiakkaan tarpeen mukaan.  

Omahoidossa onnistuminen lisäsi selvästi dia-
betesta sairastavan toivoa ja vahvisti sairauden ja 
elämän hallinnan kokemista. Toivon kokemista 
ehkäisi ajoittainen väsyminen itsensä hoitamiseen, 
mikä aiheutti syyllisyyttä ja hallinnan menettämi-
sen tunnetta. Osa haastateltavista oli hyväksynyt 
sen, ettei aina jaksa hoitaa itseään optimaalisen 
hyvin.

TOIVOA VAHVISTAVA HOITO

 JOUSTAVA HOITOON  
 PÄÄSY

voi ottaa yhteyttä aina 
kun tarvitsee, ja saa 
yhteyden
hoitoon pääsee  
vaivatta, hoidon  
seurantavälit yksilöllisiä

•

•

 VANKKA   
 AMMATILLINEN   
 TIETOTAITO

kertoo asiakkaan 
sairaudesta ja sen 
kehityksestä
osaa soveltaa tietoa 
yksilöllisesti ja ehdot-
taa uusia vinkkejä
tietää, mitä tekee ja 
miksi ja perustelee sen 
myös diabeetikolle

•

•

•

PYSYVÄ HOITOSUHDE
oma vakituinen diabeteshoitaja ja -lääkäri•

 HYVÄ 
 HOITOSUHDE

perehdytään asiakkaan 
asioihin ja elämän- 
tilanteeseen
yhteistyö samalta tasolta
aina kannustava
luottamuksellinen
innostaa ja motivoi 
hoitamaan itseään

•

•
•
•
•

 INHIMILLINEN   
 KOHTELU

hienotunteisuus
ystävällisyys
avoin suhtautuminen
rehellisyys 
otetaan vakavasti

•
•
•
•
•

Kuvio 2. Toivoa vahvistava hoito diabetesta sairastavan aikuisen kuvaamana.
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Toivo jäsentyy koko elämää kannattelevaksi 
voimaksi. Toivon kokemusta ehkäisevät tekijät 
ulottuvat uhkaksi koko merkitykselliseen olemas-
saoloon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos toi-
voa ehkäisevät tekijät pääsevät vallitseviksi diabe-
testa sairastavan elämässä, elämän hallinnan tunne 
on uhattuna. 

Diabeteshoitajakontaktin puuttuminen haas-
tateltavilta oli yllättävä ja merkittävä tulos tässä 
tutkimuksessa. Asia käy ilmi myös Rissasen opin-
näytetyössä (13). Pohdin, onko hoitajista tullut 
lähinnä ajanvaraajia, ja sen vuoksi heidän kohtaa-
mistaan ei mielletä diabeteshoitajan tapaamiseksi.

Diabetes on hyvä esimerkki kroonisesta sairau-
desta, jonka hoitotuloksiin voidaan vaikuttaa vuo-
rovaikutuksellisin keinoin. Diabeetikon tekemät 
valinnat vaikuttavat ensisijaisesti ja eniten häneen 
itseensä. Diabetes on kuitenkin sairautena näkymä-
tön ja merkittävien oireiden puuttuessa ei tahtoa 
elintapamuutoksiin välttämättä löydy. 

Hoidonohjauksen ja yhteistyöneuvottelujen tu-
lee tarpeellisten tietojen ja taitojen ohella käsitellä 
myös diabeetikon valintoihin vaikuttavia arvoja, 
asenteita, kilpailevia motiiveja sekä omaa muu-
tosvalmiutta. Pelkkä tiedon lisääminen ei yleensä 
muuta käyttäytymistä toivottuun suuntaan (14).  

Kaikki haastateltavat halusivat tulla kohdatuk-
si ihmisinä, eivät sairaana. Ihmisenä kohdatuksi tu-
leminen on tasa-arvoista keskustelua ja vuorovai-
kutusta, vaikka roolit olisivatkin potilas ja hoitaja 
tai potilas ja lääkäri (4, 9, 15). Silloin kohtaaminen 
ei sisällä vain ohjeita tai neuvoja, joiden taakse hoi-
tohenkilökunnan on helppo paeta.

Aidossa kohtaamisessa uskaltaudutaan kysy-
mään kuulumisia ja mietteitä. Tällöin mennään 
tuntemattomaan, jota ei enää hallitse hoitohenki-
lökunta vaan sairastunut. Hoitaja tai lääkäri saat-
taa joutua kuulemaan hyvinkin ahdistavia asioita 
peloista ja tulevaisuudesta. Jos tähän kohtaami-
seen kuitenkin uskaltautuu, on sairastunut ihminen 
yleensä kokenut tulleensa kuulluksi. Ensimmäinen 
askel kohti luottamuksellista, yksilöllistä ja toivoa 
tukevaa hoitosuhdetta on syntynyt.

Toivoa vahvistavien elementtien toteutuminen 
on tärkeää diabetesta sairastavan toivon kannal-
ta. Diabetesta sairastavan hoitosuhde on yleensä 
pitkä. Siksi sen toivoa vahvistavat ja ylläpitävät 
elementit ovat merkityksellisiä sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta.

Vain diabetesta sairastava itse voi vaikuttaa 
merkittävästi hoitonsa tuloksiin. Lääketieteellä ei 
ole tähän vastausta, toivoa vahvistavalla ja ylläpi-
tävällä hoidonohjauksella voisi olla. 

Tulokset haastavat diabetestyötä tekevän miet-
timään menneitä ja tulevia kohtaamisia diabetesta 
sairastavien kanssa. 

• Tiina Mäkeläinen
Klinikkaopettaja, sairaanhoitaja, TtM (opettaja)
Kuopion yliopistollinen sairaala                                
tiina.makelainen@kuh.fi   
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Väitöksiä  Väitöksiä  

Jaana Lindström

  Tehostettu elintapaohjaus suojaa pysyvästi   
  tyypin 2 diabetekselta

Jaana Lindströmin väitöskir-
jassa selvitettiin mahdollisuut-
ta ehkäistä elintapaohjauksen 
avulla tyypin 2 diabeteksen 
puhkeamista suuren sairastu-
misriskin omaavilla henkilöillä 
sekä kehitettiin seulontamene-

telmä suuririskisten henkilöiden tunnistamiseksi. 
Diabeteksen ehkäisytutkimukseen valittiin 522 va-
paaehtoista, keski-ikäistä, liikapainoista miestä ja 
naista, joilla seulontavaiheessa todettiin heikenty-
nyt glukoosinsieto. Henkilöt jaettiin satunnaisesti 
saamaan joko tavanomaista (verrokkiryhmä) tai 
tehostettua elintapaohjausta (interventioryhmä). 

Tehostetun ohjauksen ryhmään kuuluvat henki-
löt saavuttivat verrokkeja useammin asetetut elin-
tapatavoitteet. He laihtuivat keskimäärin 4,5 kiloa 
ensimmäisen tutkimusvuoden aikana, ja kolmen 
vuoden kohdalla paino oli edelleen keskimäärin 3,5 
kiloa lähtötasoa alempana. Verrokeilla paino laski 
keskimäärin yhden kilon yhden vuoden ja 0,9 kiloa 
kolmen vuoden aikana. Myös sydän- ja verisuoni-
tautien riskitekijät muuttuivat edulliseen suuntaan 
tehostettua ohjausta saaneilla.

Reilun kolmen vuoden seuranta-aikana diabe-
teksen ilmaantuvuus oli tehostettua ohjausta saa-
neilla keskimäärin 58 prosenttia pienempi kuin 
verrokeilla. Diabeteksen puhkeaminen oli sitä epä-
todennäköisempää, mitä useamman asetetuista 
elintapatavoitteista henkilö saavutti. Ne henkilöt, 
joiden ruokavalio sisälsi enintään kohtuullisesti 
rasvaa mutta runsaasti kuitua, laihtuivat eniten. 
Heillä myös diabeteksen ilmaantuvuus oli pienin. 
Tehostettua ohjausta saaneet säilyttivät verrokkeja 
edullisemmat tavoite-elintavat myös interventio-
jakson päättymisen jälkeen. Kolmen vuoden jat-
koseurannan aikana diabeteksen ilmaantuvuus oli 
tehostettua ohjausta saaneilla edelleen keskimäärin 
36 prosenttia verrokkeja pienempi.

Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että tehos-
tetulla elintapaohjauksella on mahdollista saada 
aikaan pitkäaikaisia, edullisia muutoksia korkean 
diabetesriskin omaavien henkilöiden ruokavalios-
sa ja liikuntatottumuksissa sekä painossa ja sy-
dän- ja verisuonitautien riskitekijöissä. Terveelliset 
elintavat puolestaan pienentävät riskiä sairastua 
diabetekseen, ja vaikutus säilyy myös tehostetun 
ohjauksen lopettamisen jälkeen. Tehostettua ohja-
usta tulisi tarjota erityisesti riskiryhmille. Tällaiset 
suuririskiset henkilöt on mahdollista tunnistaa yk-
sinkertaisella diabetesriskitestillä.

Lindströmin väitöskirja, Prevention of type 2 
diabetes with lifestyle intervention – emphasis on 
dietary composition and identifi cation of high-risk 
individuals (Tehostettu elintapaohjaus suojaa pysy-
västi tyypin 2 diabetekselta), tarkastettiin Helsin-
gin yliopistossa marraskuussa 2006.

●  Lääketieteen lisensiaatti Ulriikka Jaakkolan 
väitöskirja Neuropeptide Y in the development of 
diabetes and vascular diseases - With special refe-
rence to genetic risk associated with the Leu7Pro 
polymorphism in the preproNPY (Neuropeptidi       
Y:n merkitys diabeteksen ja verisuonisairauksien 
kehittymisessä) tarkastettiin Turun yliopistossa 
marraskuussa 2006. 

“NPY-välittäjäaineella vaikuttaa olevan mer-
kittävä rooli verisuonitautien ja diabeteksen puh-
keamisessa. Leu7Pro7-muutos NPY-geenissä aihe-
uttaa useita aineenvaihdunnallisia, hormonaalisia 
ja verenkierron säätelyyn liittyviä muutoksia, jotka 
todennäköisesti voivat edesauttaa näiden sairauk-
sien kehittymistä. 

NPY-geenissä oleva Leusiini 7 / Proliini 7 (Leu-
7Pro7) – muutos on varsin yleinen suomalaisessa 
väestössä, josta sen kantajia on noin kymmenen 
prosenttia. Jaakkolan tulosten mukaan tämä perin-
nöllinen geenimuutos on yhteydessä varhaisempaan 
diabeteksen alkamisikään sekä lisää alttiutta dia-
beettisiin silmänpohja- ja munuaismuutoksiin.” 
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■ Diabeetikon hoidon peruskurssit
1.–5.10. ja 19.–23.11. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää ja syventää 
tietoja diabetesta sairastavien aikuisten hoidosta ja 
hoidon ohjauksesta.
Kohderyhmä: Kaikki aikuisia diabeetikoita hoitavat 
terveydenhuollon ammattilaiset. Kurssi sopii hyvin myös 
väestövastuuhoitajalle, jonka asiakkaina on sekä tyypin 2 
että tyypin 1 diabeetikoita.
Keskeinen sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes sairaute-
na, asiakaslähtöisen ohjauksen periaatteet (tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisy, tyypin 2 diabeteksen lääkkeetön hoito, 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoito ja ravitsemuk-
sen ja liikunnan erityispiirteet lääkehoidon yhteydessä), 
verensokerin seuranta apuvälineenä hoidon eri osa-alu-
eitten yhteensovittamisessa, hoidon suunnittelussa ja 
arvioinnissa, omaseuranta on muutakin kuin verensokerin 
seurantaa, diabeteksen määräaikaisseuranta, diabeteksen 
lisäsairaudet ja niiden ehkäisy.
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset 
luennot ja alustukset, pienryhmätyöskentely sekä omaeh-
toinen opiskelu
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, ravitsemusterapeut-
ti, psykologi, jalkojenhoitaja, liikuntasuunnittelija ja ulko-
puoliset asiantuntijat
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
730 euroa sekä majoitus 150 euroa. Kaikki yhteensä 880 
euroa. Alv 0 %.

■  Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien    
     diabetespäivät
22.–23.8. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityis-
pätevyyteen 2 pistettä/ päivä. Koulutustilaisuus voidaan 
hyväksyä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan erikoislääkärikoulutustoimikunnan 12.2.2004 tekemän 
päätöksen mukaisesti teoreettiseksi koulutukseksi yleis-
lääketieteen, työterveyshuollon, sisätautien ja lastentau-
tien erikoisaloille harkinnan mukaan.
Kohderyhmä: Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ja 
hoitajat
Keskeinen sisältö: Diabeetikoiden hoidon organisoinnin 
haasteet, tyypin 2 diabeetikon hoidon tavoitteet ja koko-
naisvaltainen hoito (ylipaino, verenpaine, veren rasvat, 
verensokeri sekä veren hyytymishäiriöt), arviointi ja seu-
ranta, tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja seulonta, ruokava-
lion ja liikunnan perusperiaatteet diabeteksen ehkäisyssä 
ja hoidossa, asiakaslähtöinen ohjaus ja elintapamuutosten 
tukeminen, omaseurannan välineet (verensokerin mittaus, 
insuliinin pistäminen)
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä (kartoitetaan oman 
toimipisteen valmiudet tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn, 
seulontaan, tehokkaaseen elintapahoitoon ja kokonais-
valtaisen lääkehoidon toteutukseen), vuorovaikutteiset 
luennot, ryhmätyöt
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoitajat, 
ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
332 euroa sekä majoitus 48 euroa. Kaikki yhteensä 380 
euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu useampi kuin 
yksi työntekijä, kokonaishinta on 304 euroa. Alv 0 %.

■  Diabetesruokavalion toteuttaminen   
     ravitsemispalveluissa
23.–24.10. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä sekä tyypin 1 
että tyypin 2 diabeteksen ruokavaliolle asettamiin vaati-
muksiin.  Koulutus lisää osallistujan valmiuksia suunnitella 
ruokapalvelun toimintaa ja ruokalistaa diabetesruokavalio 
huomioon ottaen sekä valmistaa ja tarjota eri-ikäisille 
diabeetikoille nykysuosituksen mukaista ja kohtuuhintais-
ta ruokaa. 
Kohderyhmä: Ravitsemispalveluiden esimiestehtävissä 
toimivat, suurtalouskokit sekä muut ravitsemispalveluissa 
työskentelevät, joilla on diabeetikoita
Keskeinen sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen 
pääpiirteet ja oleelliset erot ruokavalion kannalta. Suo-
situksen mukainen diabetesruokavalio, ateriakokonaisuu-
den suunnittelu ja toteutus, diabeetikoille sopivan ruoan 
valmistamisen periaatteet, diabetesruokavalio ruokalistan 
suunnittelussa, vakioruokaohjeiden merkitys ja kehittämi-
nen diabeetikon tarpeisiin, hiilihydraattien ja muun ravinto-
sisällön arvioiminen, eri ikäisten diabeetikoiden ruokavalion 
erityispiirteitä ja ruokavalion toteuttaminen erilaisissa 
toimintaympäristöissä kurssilaisten toivomusten mukaan 
kuten sairaalassa, vanhainkodissa ja päiväkodissa. 
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmä- 
ja parityöskentely sekä tarpeen mukaan muita toiminnal-
lisia menetelmiä.
Kouluttajat: Emäntä, ravitsemusterapeutti 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
332 euroa. Alv 0 %.
Huom! Majoitus Tampereen keskustassa. Majoitusvaih-
toiehdot löydät nettisivuiltamme myöhemmin syksyllä.
Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa.

■  Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
29.–31.10. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden lisätä valmiuksia tyypin 2 
diabeetikoiden tarkoituksenmukaisen lääkityksen valinnas-
sa, ravitsemus- ja painonhallinta-asioissa, liikunnassa, jal-
kojenhoidossa sekä asiakaslähtöisen ja motivoivan ohjaus-
tavan soveltamisessa. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan 
hoidon ja ohjauksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin 
osallistujien omien työyksiköiden käytäntöjen pohjalta.
Kohderyhmä: Diabeetikoiden hoidosta vastaavat työparit 
tai yksittäiset diabeetikon hoitoon osallistuvat terveyden-
huollon ammattilaiset
Keskeinen sisältö: Tyypin 2 diabeteksen kokonaisvaltai-
nen hoito (lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon tehos-
taminen, insuliinihoidon toteuttaminen), elintavat osana 
hoidon kokonaisuutta (painonhallinta, ruokavalio, liikun-
ta), diabeetikon omaseuranta ja sen hyödyntäminen hoi-
don suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, riskija-
lan tunnistaminen ja asianmukaiseen hoitoon ohjaaminen, 
motivoiva ohjaus ja neuvontatapa, yhteistyön (tiimityön) 
hyödyt ja haasteet tyypin 2 diabeetikon hoidossa, omassa 
työpisteessä toteutettavan hoidon ja ohjauksen kehittämi-
seen tähtäävän prosessin käynnistäminen
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, alustuskes-
kustelut, workshop-työskentely ja tarpeen mukaan muita 
toiminnallisia menetelmiä
Kouluttajat: Lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, 

Koulutusta  
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opetushoitaja, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 eu-
roa. Kun samasta työpaikasta osallistuu useampi kuin yksi 
työntekijä, kokonaishinta on 440 euroa/ henkilö. Alv 0 %.

■  Diabetes ikäihmisellä
10.–12.12. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus lisää osallistujien valmiuksia iäkkäiden diabee-
tikoiden hoidossa ja ohjauksessa, mm. ravitsemukseen ja 
syömiseen sekä ruokahuoltoon liittyvissä kysymyksissä, 
liikunnan mahdollisuuksissa ja rajoituksissa, jalkojen 
hoitamisessa, tarkoituksenmukaisen lääkityksen valinnas-
sa, iäkkäille sopivan aikaisempaa tietoa hyödyntävän ja 
motivoivan ohjaustavan omaksumisessa sekä diabeetikon 
elämäntilanteen ja mahdollisten muiden sairauksien huo-
mioon ottamisessa. Painopiste on tyypin 2 diabeteksessa. 
Kohderyhmä: Iäkkäiden diabeetikoiden hoitoon osallistu-
va terveydenhuollon henkilöstö sekä avoterveydenhuollos-
sa että laitoksissa. 
Keskeinen sisältö: Diabetes sairautena, iäkkään diabee-
tikon kokonaisvaltainen hoito, ruokavalion mahdollisuudet 
ja rajoitteet iäkkäällä, ruokavalion toteuttaminen, ravitse-
mustilan arvioiminen, hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen 
ja yhteistyö ruokahuollon kanssa, omaseuranta, diabeeti-
kon elämäntilanteen ja mahdollisten muiden sairauksien 
huomioon ottaminen, iäkkään ohjaaminen, liikunta 
elämänlaadun parantajana: liikunnan laatu ja annostelu, 
jalkaongelmien ehkäisy, tunnistaminen ja yleisimpien 
jalkaongelmien hoito, lääkehoidon tarpeen arviointi ja 
lääkehoidon toteuttaminen.  
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmä- 
ja parityöskentely sekä tarpeen mukaan muita toiminnal-
lisia menetelmiä 
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitaja, ravitsemusterapeutti, 
psykologi, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Alv 0 %.

■  Diabeetikko kuntoutujana -koulutus
12.–14.12.2007 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella diabeteksen 
vaikutusta yksilöön eri elämänvaiheissa, kuntoutusmuo-
tojen valintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Koulutus tar-
joaa myös mahdollisuuden päivittää tiedot tyypin 1 ja 2 
diabeteksesta sairautena, sen hoidosta, lisäsairauksista ja 
diabeteksen vaikutuksesta henkiseen hyvinvointiin.  
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammat-
tilaiset 
Keskeinen sisältö: Diabetes sairautena ja diabeteksen 
hoito tänään, diabeetikko kuntoutujana,  diabetes ja hen-
kinen hyvinvointi, diabetes ja ruoka, ravitsemispalveluiden 
laatu, diabetes ja lisäsairaudet, diabetes, jalat ja liikunta, 
diabetes ja työelämä
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, keskustelevat luen-
not, havaintoesitykset, oppiminen oman kokeilun kautta, 
ryhmätyöt 
Kouluttajat: Opetushoitaja, ravitsemusterapeutti, jalko-
jenhoitaja, psykologi, liikuntasuunnittelija, lääkäri 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 

460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Alv 0 %.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
koulutussihteeri Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338,  
annette.mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi /koulutus/
ilmoittautuminen
 
■ Koulutusta painonhallintaryhmien ohjaajille
Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat yhdistäneet osaamisensa 
ja kehittäneet yhdessä uuden ryhmämallin painonhallin-
taan. Mallissa on uudella tavalla yhdistetty tuloksellinen 
ryhmätoiminta sekä ravitsemukseen, liikuntaan ja psyko-
logiaan pohjautuva painonhallinta. Järjestämme koulutus-
ta ryhmänohjaajille uuden mallin pohjalta.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset kuten 
terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, 
fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, ravitsemusterapeutit 
ja lääkärit. Työpareittain osallistumista suositellaan, 
mutta yksinkin voi tulla. Koulutus soveltuu jo aiemmin 
painonhallintaryhmiä ohjanneille sekä ryhmän ohjausta 
aloitteleville.
Kouluttajat: Diabetesliiton ja Sydänliiton asiantuntijat
Koulutusryhmän koko: Enintään 20
Koulutuksen sisältö: Lääketieteellinen perusta (meta-
bolisen oireyhtymän lääketieteellinen perusta, painon-
hallinnan ja elämäntapamuutosten merkitys, lääkehoito), 
ravitsemuksen perusta (painonhallinnan perusteet, 
syömisen hallinta, omien ruokatottumusten pohdinta, 
laadulliset/määrälliset muutokset), liikunnan perusta 
(liikunnan fyysinen ja psyykkinen merkitys elämänlaadun 
kohentajana, motivoiva aloittaminen, liikunnan annostelu, 
ryhmänohjauksen perusta (valmentava ote ryhmänohjauk-
seen, ryhmädynamiikan hyödyntäminen, ohjaajan rooli ja 
tehtävät, ryhmämalli)
Työskentelymenetelmät: Ryhmän hyödyntäminen, vuo-
rovaikutteiset luennot, toiminnalliset menetelmät ryhmä-
mallia demonstroiden. Oheismateriaalina ohjaajan kansio.
Koulutuksen kesto: 3 päivää + 2 päivää. Jaksojen vä-
lillä on noin viisi viikkoa, jonka aikana työskennellään 
itsenäisesti. Koulutus sisältää myös käyttäjätunnuksen 
PPPKOTI-verkon internetsivuille, jossa mahdollisuus muun 
muassa työnohjaukselliseen verkkokeskusteluun koulutuk-
sen jälkeen.
Koulutuksen hinta: 670 euroa/henkilö. Koulutusta järjes-
tetään myös tilauskursseina terveydenhuollon organisaati-
oille sopimuksen mukaan.

■  Ohjaajakoulutus vuonna 2007
1. osa 28.–30.8. ja 2. osa 4.–5.10. Turku
1. osa 1.–3.10. ja 2. osa 15.–16.11. Tampere
Ilmoittautuminen: Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi 
Järjestäjänä Suomen Diabetesliitto ry
1. osa 4.–6.9. ja 2. osa 4.–5.10. Helsinki
Ilmoittautuminen: Mari Väisänen, puh. (09) 752 752 60, 
mari.vaisanen@sydanliitto.fi 
Järjestäjänä Suomen Sydänliitto ry
Lisätietoja: Outi Himanen, puh. (03) 2860 318, outi.hi-
manen@diabetes.fi , www.diabetes.fi  ja Tuija Pusa, puh. (09) 
7527 5230, tuija.pusa@sydanliitto.fi , www.sydanliitto.fi 
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2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 9 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 25 euroa
(tehtävävihkoja tilattavissa 
myös erikseen lapsille 4
euroa ja nuorille 6 euroa)
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet 

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
3 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö
● koko A5, 20 sivua

3011 Ruokapelikortit
10 euroa
● Hiilari-Hessu-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa
● pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 
mm; korttien mukana saa 
peliohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

Useimmat aineistot 
saatavana myös ruotsiksi.

● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai- 
lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, sairaus- 
päivien hoidosta, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeineen
● kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027 Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
7 euroa
● 6–10-vuotiaille lapsille 
● kirja kertoo havainnolli- 
sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille
● koko A4, 20 sivua

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 3 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.



Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 3/2007

■  Ajankohtaista: Diabetestutkimussäätiö jakoi 325 000 euroa

■  Pääkirjoitus: Toivoa nyt ja tulevaisuudessa

■  Haiman saarekesiirrot – haastava mutta lupaava hoitomahdollisuus

■  Dehko etenee ja vaikuttaa

■  Hyvä tietää ravintorasvoista
 
■  Metabolomiikka on diabetestutkimuksen uusi työkalu

■  Diabeteshoitajat: Hyvä hoito vahvistaa toivoa

■  Väitöksiä

■  Koulutusta




