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Monesti kuulee puhuttavan, että diabeetikoiden 
ja terveen väestön ruokavaliosuositukset muut-
tuvat jatkuvasti ja hämmentävät ihmisiä. Suo-
situksia onkin toki säännöllisin väliajoin uudis-
tettu vastaamaan ajankohtaista tutkimustietoa 
ja vallitsevia käsityksiä. Kurkkaus suositusten 
historiaan paljastaa kuitenkin, että suurin osa 
1980-luvulla annetuista ohjeista pätee yhä.

Hoidon laatu tarkkailussa

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostossa mi-
tataan diabeetikoiden hoidon laatua vuosittain. 
Mittaustulokset osoittavat tyypin 2 diabeteksen 
hoidon laadun jatkuvasti parantuneen, mutta 
tavoitteista ollaan vielä monella osa-alueella 
kaukana. Esimerkkinä voidaan mainita, että 
mikroalbumiinin erityksen tutkimusta ei edel-
leenkään tehdä vuosittain edes puolelle tyypin 
2 diabeetikoista.

Uutta tietoa keinotekoisista 
makeutusaineista

Keinotekoiset makeutusaineet eivät ehkä au-
takaan toivotulla tavalla painonpudotuksessa. 
Englantilaisen, japanilaisen ja kahden amerik-
kalaisen tutkimusryhmän yhteistyönä tehdyssä 
tutkimuksessa mitattiin sokerin imeytymistä 
hiiren suolen limakalvon soluissa. Tutkimuksen 
yllättävin havainto oli se, että eräiden keino-
tekoisten makeutusaineiden todettiin toimivan 
sokerin imeytymistä edistävänä tekijänä.



Diabetestutkimussäätiön apurahat 2008

Kaksivuotinen 100 000 euron    
apuraha Matti Uusituvalle

Diabetestutkimussäätiö jakoi tänä vuonna yh-
teensä 325 000 euroa 19 eri tutkimushankkeen 
kesken. Suurimman, kaksivuotisen apurahan                          
(50 000 euroa / vuosi) sai professori Matti Uusitu-
pa Kuopion yliopistosta. Lisäksi säätiö jakoi viisi 
isoa 15 000–25 000 euron apurahaa ja 12 pienem-
pää 5 000–10 000 euron apurahaa.

Matti Uusitupa sai kaksivuotisen apurahan 
tutkimukseensa ”Elintapojen terveysvaikutukset 
metabolisessa oireyhtymässä – Systeemibiologinen 
lähestymistapa”.

Ison apurahan saivat Veronica Fagerholm (PET-
keskus, 20 000 euroa, ”PET-merkkiaineita haiman 
β-solujen kuvantamiseen: DTBZ”), Karl-Heinz 
Herzig (Oulun yliopisto, 15 000 euroa, ”Miten 
liikunnan intensiteetti vaikuttaa glukoosin sieto-
kykyyn”), Timo Otonkoski (Helsingin yliopisto, 
25 000 euroa, ”Beetasolujen kasvun ja regeneraa-
tion säätely EGF-reseptorin kautta”), Tiinamaija 
Tuomi (Biomedicum, 25 000 euroa, ”Epätyypil-
liset insuliinipuutteiset diabeteksen alatyypit: syyt 
ja seuraukset”), Outi Vaarala (KTL, 25 000 euroa, 
”IL-17-vaste ja suoliston puolustusjärjestelmä tyy-
pin 1 diabeteksen synnyssä”) ja Hannu Kiviranta 

(KTL, 20 000 euroa, ”Pysyville orgaanisille ym-
päristömyrkyille altistuminen ja yhteys tyypin 2 
diabetekseen”).

Pienemmät apurahat (5 000–10 000 euroa) 
saivat Tuula Arkkola (Oulun yliopisto), Ulriikka 
Jaakkola (Turun yliopisto), Anna-Kaisa Juuti (Ou-
lun yliopisto), Milla Kallio (HYKS),  Anna Kotro-
nen (Helsingin yliopisto), Maarit Lassander (Lon-
toon yliopisto), Lara Lehtoranta (Turun yliopisto), 
Kati Lipponen (Turun yliopisto), Jesper Lundbom 
(HYKS), Sami Oikarinen (Tampereen yliopisto), 
Niko Wasenius (Helsingin yliopisto) ja Klas Winell 
(Helsinki).

Diabetestutkimussäätiölle jätettiin määräai-
kaan mennessä 74 apurahahakemusta, mikä oli 
seitsemän enemmän kuin edellisenä vuonna. En-
sisijaisesti kaksivuotista apurahaa haki kuusi, isoa 
apurahaa 26 ja pientä apurahaa 42 tutkijaa. 

Esityksen vuoden 2008 apurahojen jaosta sää-
tiön hallitukselle teki tieteellinen valiokunta, jonka 
puheenjohtajana toimi professori Pirjo Nuutila. 
Diabetestutkimussäätiön hallituksen puheenjohta-
ja on professori Mikael Knip.
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Ajankohtaista  



Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomi on yksi maailman huip-
pumaista niin diabetestutkimuksen kuin diabeteksen modernin 
hoidonkin saralla. DPS-tutkimuksesta ponnistaneen D2D-hank-
keen huipentuminen viidenteen Diabeteksen ja sen lisäsairauksien 
ehkäisyn maailmankongressiin (WCPD 2008) on hieno osoitus 
suomalaisesta osaamisesta ja sitoutumisesta. Tuoretta tutkimus-
tietoa on jo usean vuoden ajan menestyksekkäästi sovellettu ja 
juurrutettu terveydenhuollon käytäntöön. 

Ravitsemus liittyy keskeisesti terveyteen. Nyt korostetaan sa-
man, terveellisen ravinnon sopivan sekä diabeetikoille että koko 
väestölle. On hieman yllättävää, miten vähän muutoksia ravit-
semussuosituksissa on viime vuosikymmeninä ollut (Antti Aro,        
s. 7). Väestön ruokatottumukset ovatkin muuttuneet suosituksia 
enemmän. Vaikka monessa asiassa on menty huonompaan suun-
taan ja napostelukulttuuri on levinnyt, on hyviäkin muutoksia 
havaittavissa.

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen ripeä jalkautuminen 
arkityöhön on selkiyttänyt diabeteksen hoitolinjoja. Onnistunut 
hoidon toteutus vaatii joskus koko hoitotiimiltä ja erityisesti 
potilaalta itseltään melkoista tasapainoilua etujen ja haittojen 
suhteen. Motivaatiota ja jaksamista pitäisi riittää silloinkin, kun 

kaikki tuntuu kaatuvan. Tämän voi ottaa kirjaimellisesti, sillä tutkimusten mukaan diabeetikko 
joutuu tasapainoilemaan, kaatuu ja murtaa lonkkansa useammin kuin terve verrokkinsa.

Kaatumiset ja kalliit lonkkamurtumat ovat monenlaisista ehkäisyinterventioista huolimatta 
etenkin vanhuksilla varsin yleisiä. Diabeetikolla sairauden pitkä kesto lisää kaatumisen ja lonk-
kamurtuman riskiä. Taustamekanismit eivät ole täysin selvillä, mutta suurentuneen riskin syiksi 
on spekuloitu mm. alentunutta luun tiheyttä, hyperglykemiaa ja neuropatiaa. Neuropatia ei al-
tista vain tasapainohäiriöille, kaatumisille ja lonkkamurtumille, vaan on myös jalka-amputaation 
tärkein yksittäinen syy. Tuleva diabeetikoiden jalkaongelmia käsittelevä Käypä hoito -suositus 
selkiyttää varmasti diagnosointia, ehkäisyä ja hoitoa sekä hoidonporrastusta.

Helena Kaija (s. 16) kertoo tässä lehdessä, miksi makeaa ei kannata nauttia mahan täydeltä. 
Lehdessä selviää myös se, miksi kannattaa hakea ammattitaitoista ohjausta vaikkapa vuoden 
diabeteshoitaja Marja Rautavirralta (s. 22). 

Kevyitä askelia kesään!
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• Liisa Hiltunen
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Pääkirjoitus  

Kaatumisia, tasapainoilua ja jaksamista





Suosituksen 
perusvälineet olivat 
ateriasuunnitelma ja 

vaihtotaulukko. 

Diabeetikoiden ja terveen väestön ravitsemussuositukset samoilla linjoilla

Suositusten historiassa 
ei ole suuria mullistuksia

Diabeetikoille annetut ruokavaliosuositukset ovat 
vuosien 1980 ja 2008 välillä muuttuneet vain 
vähän. Suurimmat muutokset johtuvat insuliinihoi-
don kehittymisestä. Suosituksiin on myös tullut 
lisää ruokien valintaan liittyviä ohjeita. Terveelle 
väestölle annetut ruokavaliosuositukset ovat 
viime vuosina lähestyneet diabeetikoille annettuja 
suosituksia. 

Vielä 1970-luvulla diabeetikoiden ruokavalios-
sa rajoitettiin hiilihydraattien, erityisesti sokerin, 
käyttöä. Ruoka jaettiin yleensä samankokoisina 
toistuviin aterioihin ja välipaloihin jäykästi toteu-
tetun insuliinihoidon sanelemalla tavalla. 

Vuonna 1980 julkaistiin Diabetesliiton lää-
kärineuvoston aloitteesta laadittu 
Diabeetikon ruokavalio -suositus, 
joka toimitettiin Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden 1967 rahaston, 
SITRA:n tuella. Suositus määritteli 
ajantasaiseen tutkimustietoon pe-
rustuen diabeetikoille suositeltavan 
ravinnon määrän ja laadun. 

Hiilihydraattien saanniksi suosi-
teltiin 45–50 prosenttia kokonaisenergiasta. Sak-
karoosin ja glukoosin käyttöä ei suositeltu, mutta 
fruktoosin rajoitettua käyttöä (30 –40 g/vrk) pidet-
tiin siihen aikaan mahdollisena. 

Ruokavaliosuosituksessa käsiteltiin lähes yk-
sinomaan insuliinihoitoista diabetesta. Suosituksen 
perusvälineet olivat ateriasuunnitelma ja vaihto-
taulukko. 

Energian jakautumisesta aterioille ja välipaloil-
le esitettiin hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita. Kos-
ka pitkävaikutteinen insuliini oli hoidossa vallalla, 
hiilihydraattien määrä jäi erityisesti aamupalalla 
yleensä vähäiseksi.

Hiilihydraattimäärää
tarkistetaan

Tieto erilaisten hiilihydraattipitoisten ruokien vai-
kutuksesta verenglukoosiin ja rasvahappojen vai-
kutuksista lipidiaineenvaihduntaan lisääntyi 1980-
luvulla nopeasti. Tämän vuoksi Sitran suositusta 
täydennettiin vuosikymmenen lopulla. 

Vuoden 1988 Diabeetikon ruokavaliosuosituk-
sessa nähtiin, että hiilihydraattien 
määrä voi olla diabeetikoilla samaa 
tasoa kuin terveellä väestöllä eli noin 
55 prosenttia energiasta. Ehtona oli, 
että on suosittava sellaisia elintarvik-
keita, joiden vaikutus verenglukoo-
siin on hidas. 

Glykemiaindeksiin otettiin va-
rovaisen epäluuloinen kanta, jota ei 

ole ollut tarpeen muuttaa 20 vuotta myöhemmin-
kään. 

Sakkaroosin ja fruktoosin vaikutusten eroa 
pidettiin käytännössä merkityksettömänä. Soke-
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3

• Antti Aro

Hyvä tietää ravinnosta  

Ravitsemus on Diabetesliitossa vuoden 2008 teemoja. 
Diabetes ja lääkäri -lehdessä aiheeseen paneudutaan 
siten, että vuoden jokaisessa numerossa on LKT, 
professori Antti Aron ravitsemusta käsittelevä artikkeli.
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Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon

Uudistettu Ikäihmisen diabetes – Hyvän hoidon opas on 
tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisille, jotka työskentelevät iäkkäiden diabeetikoiden 
parissa.

Oppaassa kerrotaan perustiedot ikäihmisen diabetek-
sesta, hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonohjauksessa 
huomiota vaativista asioista. Keskeistä sisältöä ovat dia-
beetikon ruokavalio- ja lääkehoito sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 72 sivua. 
Sen hinta on 14,50 euroa lähetyskuluineen.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen hoito 

Tyypin 1 diabetes ja 

joustava monipistoshoito

Diabetesliitto
Diabetesförbundet

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

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

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -oppaassa 
on 52 sivua. Sen hinta on 7 euroa lähetyskuluineen. Kirjoit-
tajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoita. Opas on ilmesty-
nyt vuonna 2008.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen hoito 



rin ja muiden energiaa sisältävien 
makeutusaineiden yhteenlasketuksi 
enimmäismääräksi suositeltiin 10 
prosenttia energiasta. 

Rasvojen suositeltava osuus pi-
dettiin ennallaan (30 energiapro-
senttia),  mutta rasvahappokoostu-
muksesta annettiin uusia ohjeita ja 
piilorasvan ja öljyjen sekä rasvale-
vitteiden eroihin kiinnitettiin huomiota.

Huomio tyypin
2 diabetekseen

Insuliinihoidossa monipistoshoito alkoi yleistyä 
1980-luvun loppupuolella. Se ja pikainsuliinien 
kehitys vaikuttivat insuliinin ja ruo-
kavalion yhteispeliin. 

Vuoden 1988 suosituksessa pai-
notettiin vielä sitä, että ravinnon 
energia ja hiilihydraatit jaetaan 
aterioille insuliinin vaikutusaikoja 
vastaavalla tavalla. Yksitoista vuot-
ta myöhemmin (1999) julkaistussa 
suosituksessa asia käännettiin toisin 
päin. 

Vuoden 1999 suosituksen mukaan insuliini-
hoito sovitetaan diabeetikon elämäntapaan, ate-

rioiden ajoitukseen ja määrään sekä 
liikuntaan. Insuliinihoito suunnitel-
laan ruoka- ja liikuntatottumuksiin 
sopivaksi, ja ateriainsuliinien mää-
rät ja laatu määräytyvät aterioiden 
hiilihydraattisisällön mukaan. Näin 
ravinnon ja hoitona käytetyn insu-
liinin suhde vastaa enemmän terveen 
elimistön olosuhteita. 

Aikaisemmin ruokavaliohoidon tehtävänä suu-
relta osin oli ehkäistä ja vähentää jäykän ja epäfy-
siologisen insuliinihoidon haittavaikutuksia, kuten 
aterian jälkeistä hyperglykemiaa ja aterioiden vä-
lillä uhkaavia hypoglykemioita. Verenglukoosi-
seurannan kehitys antoi osaltaan mahdollisuudet 
joustavan insuliinihoidon toteuttamiseen.

Toinen muutos vuoden 1999 
ruokavaliosuosituksessa oli tyypin 2 
diabetesta koskevien suositusten pai-
nottaminen. Mukaan liitettiin myös 
tyypin 2 diabetesta ja sydän- ja veri-
suonitautia ehkäiseviä ohjeita. Me-
tabolinen oireyhtymä ja siihen liitty-
vät ruokavaliosuositukset esiteltiin 
osana tyypin 2 diabetesta koskevia 
suosituksia. 

Rasvoista painotettiin edelleen kerta- ja mo-
nityydyttymättömien rasvahappojen edullisia vai-

Näin ravinnon ja 
hoitona käytetyn 

insuliinin suhde vastasi 
enemmän terveen 

elimistön olosuhteita.

Mukaan liitettiin myös 
tyypin 2 diabetesta ja 

sydän- ja verisuonitau-
tia ehkäiseviä ohjeita. 
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Kuva 1. Lautasmalli auttaa hyvän aterian koosta-
misessa. Sitä käytettiin apuvälineenä ensin dia-
beetikoiden ruokavaliosuosituksessa, sitten terveelle 
väestölle suunnatussa ravitsemussuosituksessa.



kutuksia. Lisäksi suosituksessa va-
lotettiin eräiden ravintorasvojen ja 
rasvaa sisältävien elintarvikkeiden 
olennaisia eroja. 

Ravintoaineiden suositeltaville 
energiaosuuksille esitettiin kohtuul-
lisen suuret vaihtelualueet: rasvoille 
25–35 prosenttia, hiilihydraateille 
50–60 prosenttia ja proteiinille 10–
15 prosenttia. Tämä käytäntö omaksuttiin vuonna 
2005 myös väestön suosituksiin. 

Tärkeä osa vuoden 1999 Diabeetikon ruokava-
liosuositusta olivat lista diabeetikon terveellisistä 
ruokavalinnoista ja sitä havainnollistava lautas-
malli (kuva 1, s. 9).

Uudessa suosituksessa
vähän muutoksia

Diabeetikon ruokavaliosuositusten tuoreimmassa 
versiossa (2008) on otettu huomioon kansainväli-
set suositukset sekä suomalainen diabeteksen Käy-
pä hoito -suositus. Muutokset edelliseen suosituk-
seen ovat verraten vähäisiä. 

Hiilihydraattien suositeltavaa osuutta energi-
asta on lavennettu 45–60 prosenttiin, koska dia-
beetikot, joiden seerumin triglyseridipitoisuus on 
koholla, voivat hyötyä hiilihydraattien saannin pi-
tämisestä suositusten alarajalla. 

Painonhallintaan ja lääkkeiden sekä ruuan yh-
teensovittamiseen on kiinnitetty erityistä huomio-
ta. 

Väestön suositukset
ravitsemusneuvottelukunnalta

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 
on kolmivuotiskausiksi nimitettävä, 
neuvotteleva ja suosituksia antava 
elin, jossa on viranomaisten, tutki-
joiden ja eturyhmien edustajia. Se 
otti vuonna 1984  tavoitteekseen 
kansallisten ravitsemussuositusten 
laatimisen. 

Neuvottelukunnan vuonna 1987 
valmistunut mietintö ”Suositukset kansanravitse-
muksen kehittämiseksi” määritteli hyvän ruoka-
valion kulmakiviksi monipuolisuuden, tasapainoi-
suuden, kohtuuden ja nautittavuuden. Eri ruoka-
ryhmiin kohdistuvia valintoja havainnollistettiin 

ruokaympyrän avulla. 
Hiilihydraattien osuudeksi suo-

siteltiin vähintään 50 prosenttia ko-
konaisenergiasta ja ravintokuidun 
saanniksi 30–35 g/vrk. 

Rasvan osuus oli 30 prosenttia 
energiasta. Monityydyttymättömien 
rasvahappojen osuutta suositeltiin li-
sättäväksi, mutta tyydyttyneiden ras-

vahappojen saantisuosituksesta neuvottelukunta ei 
päässyt yksimielisyyteen.

Perustana pohjoismaiset
ravitsemussuositukset

Myöhemmät suomalaiset ravitsemussuositukset 
vuosina 1998 ja 2005 ovat perustuneet edeltäviin 
pohjoismaisiin suosituksiin, joiden valmistelussa 
suomalaiset asiantuntijat ovat olleet mukana. 

Vuonna 1998 hiilihydraattien saantisuositus oli 
huipussaan (55–60 prosenttia energiasta). Rasvoja 
koskeva suositus perustui rasvahappojen osuuksiin 
siten, että kovien rasvojen (tyydyttyneet ja trans-
rasvahapot yhdessä) osuus oli noin 10 prosenttia, 
kertatyydyttymättömien 10–15 prosenttia ja mo-
nityydyttymättömien rasvahappojen 5–10 prosent-
tia. Rasvan kokonaisosuudeksi tuli näin noin 30 
prosenttia energiasta, ja proteiinin osuudeksi jäi 
10–15 prosenttia. 

Pohjoismaiset suositukset uudistettiin vuonna 
2004. Ravitsemusneuvottelukunta toimitti nopeas-
ti tämän jälkeen myös uudistetut suomalaiset suo-
situkset vuonna 2005. Muutokset aikaisempaan 
olivat verraten vähäisiä. 

Valintojen havainnollistamiseen käytettiin lau-
tasmallia. Uutta oli myös se, että liikunnan merki-

tys rinnastettiin ravinnon merkityk-
seen, ja tämä painotus näkyi jopa 
suosituksen otsikoissa.

Energiaravintoaineiden saannille 
annettiin kohtuulliset vaihtelualueet 
helpottamaan ravinnonsaannin ar-
viointia. Tarkat numeeriset suositus-
luvut on tarkoitettu lähinnä ruoka-
valioiden suunnitteluun ja joukko-

ruokailuihin, ja ne soveltuvat huonosti yksittäisten 
ihmisten käyttöön. 

Tänä vuonna on tarkoitus nimetä työryhmä 
suunnittelemaan pohjoismaisten ravitsemussuosi-
tusten seuraavaa painosta. Sen tuloksia odotetaan 

Hiilihydraattien 
suositeltavaa osuutta 

energiasta on 
lavennettu 45–60 

prosenttiin. 

Uutta oli myös se, että 
liikunnan merkitys 

rinnastettiin ravinnon 
merkitykseen. 
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vuonna 2012. Jos nykyistä käytän-
töä jatketaan, tarkistettuja suomalai-
sen väestön suosituksia voidaan taas 
odottaa pian tämän jälkeen.

Suositukset
lähentyvät toisiaan

Usein kuulee väitettävän, että ruo-
kavaliosuositukset muuttuvat kovin 
usein ja muutokset hämmentävät käyttäjiä. 

Sekä diabeetikoiden että väestön suosituksia on 
uudistettu säännöllisin väliajoin vastaamaan ajan-
kohtaista tietoa ja vallitsevia käsityksiä. Muutokset 
keskeisissä asioissa ovat kuitenkin olleet vähäisiä. 

Sitran suosituksen mukainen energiaravinto-
aineiden jakauma mahtuu edelleen uusimpienkin 
suositusten haarukkaan sekä hiilihydraattien ja 
rasvan että proteiinin osalta. Hiilihydraattien suo-
siteltu osuus lisääntyi aluksi 1980-luvulla, mutta 
suositellun alueen alaraja on diabeetikon suosituk-
sissa vuonna 2008 palautettu takaisin  45 prosentin 
tasolle. 

Rasvojen laatuun kiinnitettiin huomiota ensin 
diabeetikoiden suosituksissa, mutta 1990-luvun 
lopulta lähtien rasvojen saantisuositukset ovat sekä 
diabeetikoille että koko väestölle annetuissa suosi-
tuksissa pysyneet samanlaisina. 

Proteiinin saantisuositus on 10–20 prosenttia 
energiasta molemmissa suosituksissa. 

Ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 1987 
esittämistä kulmakivistä vaihtelevuus, monipuoli-
suus ja nautittavuus ovat toteutuneet melko hyvin. 
Voidaan kuitenkin sanoa, että kohtuuden noudat-
taminen on osoittautunut suomalaiselle väestölle 
kohtuuttoman vaikeaksi.

Diabeetikoiden ruokavaliosuosituksissa pai-
notetaan sitä, että ne ovat samanlaiset kuin koko 
väestölle annetut, eikä diabeetikoille tarkoitettuja 
erityisvalmisteita tarvita. Yhtä hyvin voidaan sa-
noa, että terveen väestön suositukset ovat seuran-
neet diabeetikoille suunnattuja suosituksia. Rasvo-
jen laadun korostamisessa, energiaravintoaineiden 
saantisuositusten vaihtelualueissa ja lautasmallin 

käytössä diabeetikon suositukset 
ovat olleet edelläkävijöitä. 

Tällä hetkellä diabeetikoiden ja 
terveen väestön suositusten välillä 
ei ole juurikaan eroja. Ainoat erot 
ovat diabeetikoiden suosituksen 
hiilihydraattien saannin matalampi 
alaraja ja kuidun saantisuosituksen 
korkeampi tavoitemäärä.

Väestön suositukset tulevat 
varmasti tulevaisuudessakin seuraamaan diabee-
tikoille annettuja suosituksia. Sen lisäksi että noin 
kymmenesosa aikuisväestöstä sairastaa Suomessa 
joko todettua tai tiedostamatonta diabetesta, nä-
ennäisesti terveestä väestöstä runsaalla puolella on 
vyötärölihavuus ja/tai glukoosi-intoleranssi. 

Tällaisissa oloissa diabeteksen ja siihen liittyvi-
en sydän- ja verisuonitautien ehkäisy on lähitule-
vaisuuden keskeisimpiä terveystavoitteita.

• Antti Aro
LKT, professori
antti.aro@ktl.fi 

Kirjoittaja on ollut laatimassa diabeetikon 
ruokavaliosuosituksia vuosina 1980–1999, 
suomalaisen väestön suosituksia vuonna 1987 sekä 
pohjoismaisia ravitsemussuosituksia vuosina 1996 
ja 2004.
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Kohtuuden 
noudattaminen on 

osoittautunut 
suomalaiselle väestölle 

kohtuuttoman 
vaikeaksi.

11DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   KESÄKUU 2008



Myös verkoston piirissä on havaittu hoidon te-
hostuneen. 

Koska laatuverkosto kattaa yli 60 prosenttia 
maamme väestöstä,  sen tuloksia voidaan pitää 
suuntaa antavina koko maata ajatellen. Tosin on 
havaittu, että joillakin hoidon laadun osa-alueilla 
verkoston terveyskeskuksissa päästään parempaan 
tulokseen kuin niissä yksiköissä, jotka eivät ver-
kostoon kuulu.

Tiukennettuja
laatuindikaattoreita

Dehkossa on määritetty diabeteksen hoidon laa-
tukriteerit ja niiden pohjalta ehdotukset laatuin-
dikaattoreiksi. Valtimotautien ehkäisyn laatuver-

kostossa hoidon kehittymistä on 
pyritty seuraamaan näiden indi-
kaattoreiden avulla. Verkosto on 
tehnyt tiukennuksia joihinkin in-
dikaattoreihin ja niille asetettuihin 
laatutavoitteisiin.

Esimerkiksi HbA1c -indikaatto-
riksi Dehko-kriteeriryhmä on suo-
sitellut ≤ 7,5 prosenttia, mutta laa-
tuverkostossa indikaattoriluku on 

kahden vuoden ajan ollut alle 7 prosenttia. 
Verkostossa seurattiin aikaisemmin yhtenä indi-

kaattorina diabeetikoiden jalkojen vuosittaista tut-
kimista. Asiaa tiedusteltiin kysymällä, onko diabee-
tikon jalat tutkittu. Kysymys todettiin kuitenkin si-
sällöltään epäselväksi, ja nyt kahden vuoden ajan on 
seurattu jalkojen monofi lamenttitestin tekemistä. 

Vuoden 2007 laatumittauksessa seurattiin 27 
laatuindikaattorin toteutumista. Osa mittareista 
oli prosessimittareita (esim. onko virtsan albumii-
nimääritys tehty viimeisen 12 kuukauden aikana) 
ja osa tulosmittareita (esim. mikä on albumiinin-
erityksen numeerinen arvo).

Nyt kahden vuoden ajan 
on seurattu jalkojen 
monofi lamenttitestin 

tekemistä.

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostossa mi-
tataan diabeetikoiden hoidon laatua vuosittain. 
Vuoden 2007 mittauksessa oli mukana 56 ter-
veyskeskusta. Hoitotasapainoa ja hoitoa koske-
vaa tietoa kirjattiin yli 10 000 diabeetikon osalta.  
Mittaustulokset osoittavat tyypin 2 diabeteksen 
hoidon laadun edelleen parantuneen.

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on ter-      
veyskeskusten omaehtoinen yhteenliittymä. Vuon-
na 1994 aloittaneen laatuverkoston tavoitteena on 
diabeteksen, verenpaineen ja sepelvaltimotaudin 
hoidon laadun jatkuva parantaminen ja kehittämi-
nen. Verkostossa on mukana 60 terveyskeskusta eri 
puolilta Suomea.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämisohjelman, Dehkon, yksi 
päätavoitteista on diabeteksen hoi-
don parantaminen. Valtimotautien 
ehkäisyn laatuverkostossa tehdään 
vuosittain hoidon laadun mittauk-
sia, joiden tulokset ovat Dehkon 
käytössä ja auttavat seuraamaan 
ohjelman tavoitteiden saavuttamis-
ta. Dehko-tavoitteiden saavuttamista seurataan 
myös Kansanterveyslaitoksessa.

Kansanterveyslaitoksen aiemmat tulokset (esim. 
Diabeetikkojen hoitotasapaino Suomessa vuosina 
2000–2001, Dehko-raportti 2004:1) ovat viitan-
neet siihen, että Dehkon aikana tyypin 2 diabe-
teksen hoitotulokset ovat monilta osin parantu-
neet. Tyypin 1 diabeetikoiden hoitotuloksissa ei 
vastaavaa muutosta ole tapahtunut, vaan heidän 
glukoositasapainonsa ovat edelleen suurelta osin 
epätyydyttäviä. 

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostossa on 
seurattu lähinnä tyypin 2 diabeteksen hoitoa. 
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  Laatuverkostossa mitataan diabeetikoiden hoidon laatua vuosittain

Hoito paranee, mutta tavoitteisiin   
on vielä matkaa • Klas Winell



Taulukko 1. Tyypin 2 diabeetikoiden (N= 9 366) hoidon laatu 2007 Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston   
terveyskeskuksissa

Kriteeri Indikaattori Tulos 2007 Minimitavoite
Sokeritasapainon seuranta HbA1c mitattu 6 kk aikana 75 % 90 %
Verensokeritaso HbA1c < 7 % 64 % 80 %
Verensokeritaso HbA1c < 9 % 95 % 95 %
Jalkojen kunnon seuranta Monofi lamenttitesti tehty 12 kk aikana 52 % 90 %
Silmänpohjien seuranta Silmänpohjatutkimus tehty 36 kk aikana 58 % 80 %
Retinopatia-muutoksia 15 % < 10 %
Munuaisten tilan seuranta Albumiinimittaus 12 kk aikana 48 % 80 %
Munuaisten tila Albumiinineritys < 20 ug/min 78 % 90 %
Rasvatasapainon seuranta LDL-kol mitattu 24 kk aikana 90 % 90 %
Kolesterolitaso alhaalla LDL-kol ≤ 2,6 mmol/l 66 % 80 %
Kolesterolitaso alhaalla LDL-kol < 3,5 mmol/l 92 % 90 %
Kolesterolin hoito Dyslipidemialääkitys käytössä 56 % 80 %
Hyytymistaipumuksen hoito Verenohennuslääkitys käytössä 72 % 80 %
Munuaisten suojaaminen ACE tai ATII salpaaja käytössä, jos 

albumiinineritys ≥ 20 ug/min 
78 % 90 %

Omahoito Verensokerin omaseuranta käytössä 70 % 80 %
Tupakointi Päivittäin tupakointi 11 % 5 %
Verenpaine Systolinen RR < 140 mmHg 48 % 70 %
Verenpaine Systolinen RR < 160 mmHg 85 % 90 %
Verenpaine Diastolinen RR < 85 mmHg 44 % 80 %

Analyysi kahden
viikon ajalta

Verkoston terveyskeskukset tekevät laatumitta-
uksen joka vuosi ennalta sovitun kahden viikon 
aikana syyskuussa. Tavoitteena on se, että jokaisen 
mittausaikana terveyskeskuksessa asioivan diabee-
tikon tilanne arvioidaan riippumat-
ta siitä, mikä on hänen käyntinsä 
syy. 

Mittauksia tekevät sekä lää-
kärit että hoitajat. Vuoden 2007 
mittauksessa molemmat ammat-
tiryhmät tekivät mittauksia yhtä 
paljon. 

Vuonna 2007 laatumittauk-
siin osallistui 56 terveyskeskusta. Osassa terveys-
keskuksia tehtiin lisäksi terveysasemakohtainen 
laatumittauksen analyysi. Terveysasemakohtaisia 
analyysejä tehtiin yhteensä 114. 

Laatumittauksessa tarkasteltiin 10 439 diabee-
tikon hoitotasapainoa ja hoitoa. Heistä tyypin 2 
diabeetikoita oli 9 366.

Monofi lamenttitestin
käyttö lisääntyi

Verkoston laatumittauksissa on pitkällä aikavä-
lillä ollut havaittavissa, että hyvässä tasapainossa 
olevia diabeetikoita (kriteerinä HbA1c ≤ 7,5 %) on 
jatkuvasti enemmän. Viiden viime vuoden aikana 

merkittävää muutosta glukoositasa-
painossa ei kuitenkaan ole enää ta-
pahtunut (kuva 1, s.14). Sen sijaan 
niiden tyypin 2 diabeetikoiden osuus, 
joiden glykoitunut hemoglobiini on 
alle 7 prosenttia, on viime vuoden 
aikana merkittävästi kasvanut (kuva 
2, s. 14).

Monofilamenttitesti oli viime 
vuoden aikana tehty 52 prosentille tyypin 2 dia-
beetikoista. Kasvu on merkittävä, sillä edellisenä 
vuonna vastaava luku oli 45 prosenttia. 

Albumiinikeräys tai albumiini–kreatiini-suh-
teen mittaus oli edeltävän 12 kuukauden aikana 
tehty 46 prosentille diabeetikoista. Vuonna 2006 
vastaava luku oli 43 prosenttia.

Terveyskeskukset teke-
vät laatumittauksen joka 

vuosi ennalta sovitun 
kahden viikon aikana.
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Kuva 1. Muutokset diabeetikoiden 
glukoositasapainossa 1998–2007
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Kuva 2. Sellaisten tyypin 2 dia-
beetikoiden osuus, joiden glykosoitu-
nut hemoglobiini on alle 7 prosenttia

Kuva 3. Tyypin 2 diabeetikoiden veren 
rasva-arvojen muutos laatuverkosto-
seurannan avulla

Kuva 4. LDL-kolesteroli laatuverkostoter-
veyskeskusten tyypin 2 diabeetikoilla 
vuosina 2006 ja 2007
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Tyypin 2 diabeetikoiden veren rasva-arvot ovat 
laatuverkoston seurannan aikana jatkuvasti paran-
tuneet (kuva 3, s. 14). Vuoden 2007 mittauksissa 
LDL-kolesteroli oli tilastollisesti merkitsevästi pa-
rantunut edellisestä vuodesta (kuva 4, s. 14). Tyy-
pin 2 diabeetikoista 55 prosenttia käytti lipidejä 
alentavaa lääkitystä ja 72 prosenttia asetyylisali-
sylihappoa tai muuta verenohennuslääkitystä.

Myönteinen kehitys verenpainetasossa on ollut 
hidasta. Systolinen verenpaine oli nyt 48 prosen-
tilla alle 140 mmHg, kun vastaava luku edellisenä 
vuonna oli 46 prosenttia. Taulukossa 1 (s. 13) on 
esitetty osa verenpaineen hoidon laadun mittauk-
sen tuloksista ja niitä koskevat minimitavoitteet.

Nopeat muutokset
mahdollisia

Laatumittauksen avulla saadaan selville diabeeti-
koiden hoidon tilanne useiden keskeisten hoitoti-
lannetta kuvaavien ja ennusteeseen vaikuttavien 
tekijöiden osalta. Voidaan esimerkiksi selvittää, mi-
ten hyvin diabeetikoiden rasva-arvot on hoidettu. 
Mikäli puutoksia todetaan, tilanteeseen voidaan 
vaikuttaa mahdollisimman varhain muun muassa 
tiedon lisäämisellä ja motivoinnilla.

Hoidon laadun puutteet voivat olla yllättäviä 
ja paljastua juuri laatumittauksen ansiosta. Laatu-
verkostokokouksissa on pyritty löytämään erilaisia 
ratkaisumalleja, ja näitä työyhteisön olisi hyvä yh-
dessä käydä läpi. Joskus laatuongelmat korjaan-
tuvat, kun tietoa lisätään, mutta joskus tarvitaan 
kunnollisia varmistusjärjestelmiä.

Kun tyypin 2 diabeetikoiden hoidon laatua 
tarkastellaan käytössä olevien mittareiden avulla, 
voidaan todeta, että hoitotasapainot ovat paran-
tuneet. Muutokset koko verkostossa eivät ole no-
peita, mutta joka vuosi samalla tavalla toistetuissa 
mittauksissa nähdään, että suunta on hyvä.

Yksittäisissä terveyskeskuksissa muutokset 
saattavat tapahtua vauhdilla. Lääkärit ja hoitajat 
voivat jo mittauksen tuloksia kirjatessaan havaita, 
mitkä asiat hoidon laadussa korostuvat ja mitä on 
tärkeää kehittää. Omat työskentelytavat voivat 
muuttua heti, kun kirjaamisen aikana havahtuu 
laadun puutoksiin. 

Usein tulosten kirjaamisen yhteydessä todettu 
laatuongelma on otettu vakavasti, ja terveyskes-
kuksessa on pysähdytty pohtimaan keinoja tilan-
teen korjaamiseksi. Hoitoprosessia on muokattu, 
ja tulos on voinut dramaattisesti muuttua jopa yh-
den vuoden aikana.

Valitettavasti monen laatuindikaattorin kohdal-
la tulos on kuitenkin edelleen kaukana asetetuista 
tavoitteesta. Esimerkkinä voidaan mainita, että al-
bumiinierityksen tutkimusta ei edelleenkään tehdä 
vuosittain edes puolelle tyypin 2 diabeetikoista.

Kuitenkin niistä, joilla mikroalbumiinin eritys 
oli tutkittu, 4 prosentilla todettiin proteinuriatason 
eritys ja 17 prosentilla mikroalbuminuria. Niistä, 
joilla albumiinineritys oli koholla, 79 prosenttia 
käyttää ACE- tai ATII-salpaajaa. Myönteistä on 
se, että muutos edellisen vuoden 75 prosentista 
on selvä.

Otokseen perustuvan mittauksen heikkous 
on sen vapaaehtoisuus. Kiireessä kirjaaminen voi 
unohtua tai potilaan tiedot voidaan jopa jättää 
tahallaan kirjaamatta. Terveyskeskusten erilaiset 
otoskoot kertovat aktiivisuuden vaihtelusta. Tähän 
niin sanottuun mukavuusotokseen liittyvät  heik-
koudet tiedon validiteetissa. Hyvä otos olisi kuiten-
kin terveyskeskuksenkin etu ja mahdollistaisi oman 
kehittymisen seuraamisen. 

•  Klas Winell
Laatuverkostokoordinaattori 
Conmedic Oy 
klas.winell@conmedic.fi 
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APIDRA sai ylemmän erityiskorvattavuuden
Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt APIDRA-pikainsuliinille (glulisinsuliini) 
ylemmän erityiskorvauksen 1.5.2008 alkaen.

Aikuisille tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoille tarkoitettu pikainsuliinianalogi APIDRA 
tuli Suomen apteekkeihin tämän vuoden tammikuussa. Tähän saakka se on ollut perus-
korvattava lääke.



Mitä enemmän 
suolessa oli sokeria, 
sitä tehokkaammin 

se imeytyi. 

oli sokeria, sitä tehokkaammin se imeytyi. 
Tutkimuksen yllättävin havainto oli se, että 

eräiden keinotekoisten makeutusaineiden todettiin 
toimivan sokerin imeytymistä edistävänä tekijänä.

Kun kokeessa osalle hiiristä annettiin niukasti 
sokeria sisältävää ravintoa ja juomaksi vettä, so-
keria imeytyi odotusten mukaan vähän. Sen sijaan 
silloin, kun niukkasokerisen ravinnon lisänä oli 
keinotekoisella makeutusaineella makeutettu vesi, 
selvästi suurempi osa ravinnon sokerista imeytyi.

Imeytymistutkimukset tehtiin hiirillä, mutta 
tutkijat osoittivat myös ihmisen suolenseinämän 

soluissa olevan samat makuaisti-
muksen vaatimat reseptorit ja vä-
littäjäaineet. Ihmissolujen havaittiin 
myös reagoivan sokeriin ja makeu-
tusaineisiin samalla tavalla kuin hii-
ren solujen.

Tutkimuksessa oli käytetty glu-
koosin eli rypälesokerin lisäksi kol-
mea makeutusainetta. Glukoosi 

syntyy suolessa ravinnon sakkaroosin hajotessa 
glukoosiksi ja fruktoosiksi. Keinotekoisista ma-
keutusaineista glukoosin imeytymistä edistivät par-
haiten asesulfaami K (E950) ja sukraloosi (E955) 
sekä sakariini, joka kuitenkin edisti imeytymistä 
edellisiä vähemmän.

Kaikkia edellä mainittuja käytetään elintar-
vikkeiden makeuttamiseen myös 
Suomessa, joko yksin tai yhdes-
sä. Keinotekoisia makeutusaineita 
käytetään vähäenergiaisiin tuoteso-
vellutuksiin, ja niiden suhteellinen 
makeutusarvo on suurempi kuin 
sokerilla. Asesulfaami K:n makeu-
tusarvo on jopa 600-kertainen so-
keriin verrattuna.

Keinotekoiset makeutusaineet 
hämäävät elimistöä • Helena Kaija

Eräiden keino-
tekoisten makeutus-
aineiden todettiin 
toimivan sokerin 

imeytymistä edistävänä 
tekijänä.
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Vaikka kuluttajille on tarjolla aikaisempaa suu-
rempi valikoima kevyttuotteita, yhä useampi 
ihminen kärsii ylipainon tuottamista ongelmista. 
Uusi tutkimus antaa yllättävää tietoa keinote-
koisten makeutusaineiden aktiivisesta roolista 
aineenvaihdunnassa.

Kyvyllä maistaa makea on tärkeä merkitys ihmis-
ten ja monien eläinlajien hyvinvoinnille ja jopa 
eloonjäämiselle. Kaikki makea ei kuitenkaan ole 
sokeria. Tieto makean aistimuksesta välittyy ai-
voihin kielen makunystyröissä ole-
vista reseptoreista, oli kysymys sitten 
sokerista tai keinotekoisista makeu-
tusaineista. 

Sokerin lähettämä ilmoitus ma-
keasta saa aivot välittämään tiedon 
ruuansulatuskanavaan, joka valmis-
tautuu ravintoaineiden käsittelyä 
varten ja viestittää lopuksi aivoille 
kylläisyydentunteesta.

Myös suolen limakalvolla on makeaa aistivia 
soluja. Arvostetun amerikkalaisen Proceedings 
of the National Academy of Science -tiedelehden 
vuoden 2007 elo- ja syyskuun numeroissa rapor-
toitiin tutkimuksesta, jossa oli selvitetty mekanis-
mia, jolla suolen limakalvo ”maistaa” makean. 

Tutkimus oli tehty englantilaisen, 
japanilaisen ja kahden amerikkalai-
sen tutkimusryhmän yhteistyönä. Sii-
nä mitattiin sokerin imeytymistä hii-
ren suolen limakalvon soluissa. 

Sokerin imeytymistä säätelee val-
kuaisaine, eräänlainen sokerinkuljet-
taja, jonka määrä soluissa riippuu 
ruuan sisältämien hiilihydraattien 
määrästä. Mitä enemmän suolessa 



Vaikutus verensokeriin
suoliston kautta

Tutkimuksessa keinotekoisten makeutusaineiden 
havaittiin sokerin tavoin lisäävän maha-suolisto-
kanavan hormonien erittymistä. Sokerin aistiminen 
suolistokanavassa on ensimmäinen askel veren so-
keritasapainon säätelyssä. 

Maha-suolistokanavan hormonit säätelevät 
muun muassa insuliinin erittymistä haiman saa-
rekkeista sekä vähentävät suolen liikkeitä ja siten 
pidentävät aterian viipymistä suolistossa. Näiden 
hormonien eritystä lisää vain suun kautta nautittu 
sokeri, ei suoraan verenkiertoon annettu glukoosi.

Insuliinilla on tehtäviä niin sokeri- ja rasva-ai-
neenvaihdunnassa kuin valkuaisaineiden aineen-
vaihdunnassakin. Insuliini kuljettaa verensokerin 
soluihin, ja kun solut ovat täynnä, se varastoi loput 
glukoosista kudoksiin. 

Verensokerin äkillinen nousu aiheuttaa runsaan 
insuliininerityksen sokeritasapainon säilyttämisek-
si. Runsas insuliinineritys johtaa verensokerin las-
kuun, joka terveellä ihmisellä ilmenee lähinnä nä-
läntunteena.

Ihmisen makean aistimusta voidaan estää lacti-
sole-nimisellä kahvipavuista peräisin olevalla ”ma-
kean vasta-aineella”, joka sitoutuu makea-resepto-
reihin. Elintarviketeollisuuskin käyttää lactisolea 
liiallisen makeuden peittämiseen. Tutkimuksessa 
lactisole esti myös maha-suolistokanavan hormo-
nien erityksen ihmisen suolen soluista.

Pohjatietoa uusille
makeutusaineille

Tämän tutkimuksen perusteella nykyisin käytössä 
olevat keinotekoiset makeutusaineet eivät ehkä au-
takaan toivotulla tavalla painonpudotuksessa. 

Vähäkalorisissa tuotteissa juuri hiilihydraattien 
määrää on hyvin usein vähennetty, ja makua tuo-
maan on käytetty keinotekoista makeutusainetta. 
Aineenvaihdunnallisesti aktiiviset makeutusaineet 
kumoavat ainakin osittain energian vähentämisen 
tuoman hyödyn.

Tutkimukseen osallistunut Robert Margols-
kee tutkijatovereineen pitää nyt selvitettyjä uusia 
mekanismeja merkittävinä. Niistä saatuja tietoja 

voidaan käyttää hyväksi, kun kehitetään uusia me-
netelmiä ja lääkkeitä ravintoon liittyviin häiriöihin 
kuten diabetekseen, liikalihavuuteen ja ravinnon 
imeytymishäiriöihin.

Nyt saatu tieto antaa pohjan uusien aineen-
vaihdunnallisesti passiivisten, kalorittomien ma-
keutusaineiden kehittämiselle. Makean aistimuksen 
aiheuttamaa hormonien erittymistä voitaisiin myös 
muunnella vaikuttamalla suolen makusoluihin. 
Keinotekoisilla makeutusaineilla olisi mahdollista 
vaikuttaa kylläisyyden tunteen syntymiseen tai epä-
normaaliin suolen toimintaan.
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Syöminen saa aikaan maha-suolistokanavan hor-
moneihin eli inkretiineihin kuuluvien GLP-1:n ja 
GIP:n erittymisen:

GLP-1 (glukagonin kaltainen peptidi-1) lisää insulii-
nin eritystä ja vähentää glukagonin eritystä.
Insuliini kuljettaa verensokeria soluihin ja laskee 
siten veren sokeripitoisuutta, glukagoni vapauttaa 
glukoosia maksan glykogeenivarastosta, jolloin 
verensokeripitoisuus nousee.
GLP-1 hidastaa myös mahan tyhjentymistä ja vä-
hentää ruokahalua.
GIP (glukoosista riippuva insulinogeeninen peptidi) 
vähentää suolen liikkuvuutta ja sen tyhjenemistä.

Uusimmilla tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoi-
tetuilla lääkkeillä pyritään estämään inkretii-
nihormonien hajoaminen maha-suolikanavassa:

GLP-1:n ja GIP:n pitoisuus nousee, mikä laskee  
hyperglykeemisten tyypin 2 diabeetikoiden verenso-
keriarvoja sekä paastossa että aterian jälkeen.

Margolskee ja Jang tutkimusryhmineen:

Glukoosi ja muut makeutusaineet stimuloivat suolen 
umpierityssolujen makureseptoreita T1R2 ja T1R3, 
mikä aiheuttaa GLP-1:n ja GIP:n erittymisen alfa-
gustducin-nimisen välittäjä-valkuaisaineen toimin-
nan seurauksena.
T1R2 ja gustducin lisäävät sokerinkuljettaja- 
valkuaisaineen SGLT1 määrää ja edistävät siten 
sokerin imeytymistä. 
Keinotekoiset makeutusaineet edistävät sokerin 
imeytymistä ja kylläisyyden tunteen muodostumista.

•

•

•

•

•

•

•

•



Lisätutkimuksia
tulossa

Nämä yhteistyötutkimukset täyttävät tieteelliselle 
tutkimukselle asetetut vaatimukset. Useat muutkin 
tutkimusryhmät ovat vastikään raportoineet suo-
len makureseptoreista. 

Nyt kuvailtu mekanismi yhdestä suolen maku-
reseptoreiden toiminnasta ja keinotekoisten ma-
keutusaineiden aktiivisesta osallistumisesta soke-
riaineenvaihduntaan tuottaa varmasti mielenkiin-
nolla odotettuja lisätutkimuksia.

• Helena Kaija     
FT, HLL, tutkija/tiedeviestinnän opiskelija  
Oulun yliopisto    
helena.kaija@oulu.fi 
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Ylipaino saa solumoottorin yskimään
Lihavuus heikentää rasvasolujen energiakoneiston toiminta, mikä puolestaan voi ylläpitää ja pahentaa 
lihavuutta. Asia käy ilmi Helsingin yliopiston ja Kansanterveyslaitoksen tuoreessa  tutkimuksessa.

Harvinaisia eripainoisia 25-vuotiaita identtisiä kaksosia tutkinut ryhmä havaitsi, että lihavuus 
aiheuttaa jo varhaisessa vaiheessa muutoksia rasvakudoksen mitokondrioiden toimintaan. Mitokond-
riot ovat avainasemassa solun energiantuotannossa, ja häiriöt niiden toiminnassa voivat ylläpitää ja 
pahentaa lihavuutta. 

Yllättävää oli, että rasvakudoksen geeneistä voimakkaimmin oli heikentynyt tietyn valkuaisaine-
ryhmän, haaraketjuisten aminohappojen, aineenvaihdunta. Nämä muutokset olivat lihavilla kakso-
silla yhteydessä esidiabeettisiin sokeri- ja insuliiniaineenvaihdunnan häiriöihin. 

Tutkimus on julkaistu PLoS Medicine -tiedelehdessä (online) maaliskuussa.
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Laaksolle Kelly West -diabetespalkinto
Akatemiaprofessori Markku Laaksolle Kuopion yliopistosta on myönnetty arvostettu Kelly West 
-palkinto. Laakso vastaanotti tunnustuspalkinnon San Franciscossa järjestetyssä ADA:n (American 
Diabetes Association) kokouksessa 9. kesäkuuta. Palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle klii-
niselle diabetestutkijalle. Laakso sai palkinnon ansioistaan erityisesti tyypin 2 diabeteksen genetiikan 
ja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksista.

Tuomilehto on vuoden 2008 epidemiologi
Suomen epidemiologian seura ry on valinnut vuoden 2008 epidemiologiksi Helsingin yliopiston 
kansanterveystieteen professorin LKT, VTM Jaakko Tuomilehdon. 

Tuomilehto on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia lääketieteen alan tutkijoita. Hänen moni-
puolisessa sydän- ja  verisuonitautitutkimuksessa keskeistä on ollut verenpainetutkimus. Tuomileh-
to on 20 viime vuoden aikana keskittynyt myös diabetestutkimukseen ja osallistunut siinä moniin 
uusiin tieteellisiin läpimurtoihin. 



Suomen DESG (Diabetes Education Study Group), 
diabeteksen opetusasioiden tutkimusryhmä, on 
kymmenvuotisen toimintansa kunniaksi julkaissut 
juhlakirjan. 

Juhlakirjan 160 sivulla lähes 20 DESG:n toimi-
jaa käsittelee kuluneen kymmenen vuoden tapah-
tumia ja aikaisempaakin historiaa. Kirjassa myös 
pohditaan hoidonohjauksen kehitystä ja rakennet-
ta. Mahtuupa mukaan muutaman hoidonohjauk-
sen konkarin henkilökuvakin. 

Yhdistyksellä on kymmenen vuoden aikana ol-
lut kolme puheenjohtajaa: lääkäri, psykologi ja 
nykyään hoitotieteilijä. Kun lukijana on käytännön 
diabeteslääkäri, teoksen kieli on psykologian ja 
hoitotieteen osalta välillä melko haastavaa. Tämän 
huomaa, kun kohtaa uusia käsitteitä, joista esi-
merkkinä voi mainita voimaantumisen. Suomen-
kielistä tekstiä täytyy lukiessaan tulkita.

Terveyden käsite
muuttuu

Historiaan paneudutaan kirjan alussa, jonka jäl-
keen perehdytään psykologin esittelemänä elämän-
laadun käsitteeseen. Elämänlaatu-katsaus oli mie-
lestäni kirjan mielenkiintoisin osio. Siinä seurattiin 
muun muassa terveyden käsitteen muuttumista 60 
vuoden aikana.

Vuonna 1947 WHO määritteli terveyden opti-
mistisesti ”täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosi-
aalisen hyvinvoinnin tilaksi”.  Kun 50 vuotta tästä 
oli kulunut, terveyden prosessiluonne nähtiin sel-
keämmin. Uusi määritelmä puhuukin realistisemmin 
itseensä luottamisesta ja kyvystä tulla toimeen. 

Uudempi terveyden määritelmä on lohduttava. 
Itsensä voi tuntea varsin terveeksi, vaikka on 34 
vuotta sairastanut tyypin 1 diabetesta ja samalla 
tehnyt rankkaa työtä.

Elämänlaatua voidaan mitata kysymyssarjoilla, 
eikä suomeksi toistaiseksi ole olemassa validoitua, 
nimenomaan diabetekseen tarkoitettua mittaria. 
Epävirallisesti käytetään toki ulkomaisten mittari-
en käännöksiä.

Toinen aiemmista puheenjohtajista (psykologi) 
käsittelee juhlakirjassa voimaantumista hoidonohja-

• Markku Vähätalo

Elämänlaatua ja voimaantumista

uksessa. Voimaantumista voidaan vahvistaa etenkin 
kiinnittämällä huomiota diabeetikon myönteisiin tu-
loksiin, ei niinkään tekemättä jättämisiin. Periaate on 
hyvä, joskin käytännössä tulee eteen tilanteita, joissa 
positiivista korostettavaa on kiusallisen vähän.

Hoidonohjauksessa
eteenpäin

Diabeteshoitajien kolme grande damea muistelevat 
juhlakirjassa hoidonohjauksen historiaa Suomessa. 

Hoidonohjauksen käynnisti Valtion sokeritau-
titoimikunta vuonna 1976. Se antoi myös ohjeet 
diabeteshoitajien nimittämisestä. Tämän lisäksi 
vielä Lääkintöhallituksen ohjekirje velvoitti sai-
raanhoitopiirit suunnittelutyöhön. 

Ensimmäinen hoidonopetuskirja ilmestyi seitse-
män vuotta myöhemmin. 

Nyt elämme kansallisen diabetesohjelman Deh-
kon aikaa. Hoidonohjauksen laajuus on hämmäs-
tyttävää, kun sitä vertaa parin vuosikymmenen ta-
kaiseen. 

Monien tuntemat Maija Ojala ja Leena Kokko-
nen muistelevat kirjassa omaa työssä kehittymis-
tään. Heidän mukaansa voimavaroja saa lapsen-
omaisesta luovuudesta. Lapsenomainen luovuus on 
kuitenkin syntymälahja, mikä saakin minut mietti-
mään, onkohan sitä mahdollista oppia. 

Kirjassa kuvaillaan myös ruokavalion ja sen 
ohjauksen kehittymistä, eri ikäryhmien kohtaa-
misen opettelua ja erityisvaatimuksia. Ruokavali-
on historia kuvastaa oikeastaan parhaiten, miten 
paljon olemme edistyneet, vaikka pistoksia onkin 
tullut enemmän.

Hoidonohjauksen tutkimus vie viimeiset 40 si-
vua. Yksi yhteenvedoista on toisella kotimaisella 
kielellä. 

Kirjan loppupuolella arvioidaan diabetes-
osaamisen riittävyyttä hoitotyön koulutuksessa.          
Todetaan, että diabeteshoitaja-nimikettä käyte-
tään hyvin eri osaamistasoilla. Olen huomannut, 
että joskus sitä käyttää jopa henkilö, jolla ei ole 
ol lenkaan diabetes-erityisopintoja. Tässä asiassa 
DESG:llä  on vielä työmaata!
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Kymmenvuotias Suomen DESG ry julkaisi juhlakirjan



Raskasta ja
kevyttä luettavaa

Kirja on kokoelma hyvin erityyppisiä tekstejä. His-
toriassa lähdetään 70-luvun valistuksesta ja tullaan 
potilasopetuksen kautta hoidonohjaukseen. Sopi-
vasti ohjattuna pystymme hoitoyhteistyöhön, sekä 
ammattilaiset että diabeetikot. 

Jotkut tekstit ovat hiukan raskasta luettavaa, 
selvästi erikoisosaamiseen perustuvaa. Niitä olisi 
toivonut kevyemmiksi ja kansanomaisemmiksi. 
Kirjahan on kuitenkin takakantensa määrittelyn 
mukaan tarkoitettu aika laajalle lukijakunnalle. 

Onneksi välissä on kevennystä. Ojalan Mai-
jan tekstiä lukiessa voi suorastaan nähdä tutun 
hymyn!  

• Markku Vähätalo
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
Diabeteksen hoidon erityispätevyys
Loimaan seudun terveyskeskus
vahatalo@iki.fi 

Kirjaa voi tilata Diabetesliitosta hintaan 20 euroa   
(sis. lähetyskulut). 
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Kaksi suurtutkimusta keskeytettiin

Kaksi suurtutkimusta, JUPITER ja ACCORD, on 
keskeytetty. Ensin mainitussa tutkimuksessa 
keskeytykseen johtivat hyvät tulokset, toisessa 
huonot.

Massiivinen JUPITER (Justifi cation for the Use of 
Statins in Primary Prevention: an Intervention Trial 
Evaluating Rosuvastatin) -tutkimus keskeytettiin 
maaliskuun lopulla riippumattoman turvallisuus-
paneelin suosituksesta. 

JUPITER-tutkimukseen osallistui yli 15 000 
potilasta, joilla ei ollut tiedossa olevia sydän- ja 
verisuonisairauksia ja joilla oli matala tai normaali 
seerumin LDL-kolesterolipitoisuus mutta koholla 
oleva seerumin CRP-pitoisuus. Potilaat satunnais-
tettiin saamaan 20 mg joko rosuvastatiinia tai lu-
melääkettä kerran päivässä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata, vähen-
tääkö statiinihoito sydän- ja verisuonitautitapah-
tumia potilailla, joilla on merkkejä infl ammaatios-
ta. Keskeytyksen syynä oli rosuvastatiiniryhmässä 
vähentynyt sydän- ja verisuonitautisairastavuus ja 
-kuolleisuus verrattuna lumeryhmään. 

Lopulliset tulokset antanevat uutta tuulta  
CRP:n kliiniselle käytölle sydän- ja verisuonitau-
tien riskinarvioinnille ja statiinien laajamittaisem-
malle käytölle.

Diabetesmaailmassa monta kysymystä herättä-
nyt ACCORD (Action to Control Cardiovascular 

• Jukka Westerbacka

Risk in Diabetes) -tutkimus taas keskeytettiin hel-
mikuussa. Tutkimukseen osallistui 10 251 tyypin 
2 diabeetikkoa, joilla oli vähintään kaksi sydän-
tautien riskitekijää tai todettu sydän- ja verisuo-
nitauti. 

Tutkittavat satunnaistettiin saamaan verensoke-
rin hoitoa perinteiseen tapaan (HbA1c:n suhteen tyy-
dytään lukemiin 7–7,9 %) tai intensiivisesti tavoit-
teena perinteistä tiukempi sokeritasapaino (HbA1c 
alle 6 %). Hoitona sai käyttää kaikkia käytössä ole-
via diabeteslääkkeitä (metformiini, glitatsoni, insu-
liini, sulfonyyliurea, eksenatidi, akarboosi).

Tarkoituksena oli testata, saadaanko sydän- ja 
verisuonikuolemia vähennettyä intensiivisellä ve-
rensokerinhoidolla. Tutkimuksen keskeytykseen 
johti havainto siitä, että tutkimusaikana intensiivi-
ryhmässä kuoli 257 diabeetikkoa, kun taas löysän 
kurin ryhmässä kuoli 203 diabeetikkoa. Neljän 
vuoden aikana tiukan kontrollin ryhmässä tuli näin 
kolme lisäkuolemaa 1 000 diabeetikkoa kohdin.

Tutkimuksen lopullisia tuloksia ja selityksiä 
löydökselle ei ole tämän lehden painoon mennessä 
julkaistu, mutta alustavan tiedon mukaan mikään 
erityinen lääkeaine ei vaikuttanut tulokseen. 

Lähes identtisessä ADVANCE-tutkimuksessa 
vastaavaa löydöstä ei lehdistötiedotteen mukaan 
havaittu. Lopullisia vastauksia saadaan kesäkuun 
ADA-kongressista, jossa molempien tutkimusten 
tulokset julkistetaan.
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EAS:n Nuoren tutkijan palkinto Westerbackalle

Dosentti Jukka Westerbacka Helsingin yliopistosta on palkittu EAS:n (European Atherosclerosis 
Society) Nuoren tutkijan palkinnolla parhaasta vuonna 2007 julkaistusta kliinisen tutkimusalan 
artikkelista. Palkinto ojennettiin 77. kertaa järjestetyssä EAS-kongressissa Istanbulissa 28. 
toukokuuta. 

Palkitussa tutkimuksessa otettiin maksabiobsia muun diagnostisen selvittelyn yhteydessä potilail-
ta, jotka tulivat gastroenterologin selvittelyihin kohonneiden maksa-arvojen takia tai joille tehtiin 
lihavuuskirurginen leikkaus. 

Maksanäytteiden geeniekspressioanalyyseissä selvisi, että tulehdussoluja houkuttelevat kemo-
kiinit sekä useat rasvojen kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät molekyylit kuten PPARgamma ovat 
koholla rasvamaksassa.

Samassa kokouksessa professori Jean-Charles Fruchart Lillen yliopistosta sai elämäntyöstään 
Anitschkow-palkinnon. Professori Fruchart on mittavan tutkimusuransa aikana muun muassa sel-
vittänyt fi braattien kohdemolykyylin PPARalfan toimintaa sekä muita triglyseridiaineenvaihdunnan 
avainmekanismeja.

Rimonabantti vähentää maksan rasvoittumista

Kansainvälisen ADAGIO-tutkimuksen tulosten mukaan rimonabantti vähentää maksan rasvoit-
tumista. ADAGIO (An international study of rimonabant in Dyslipidemia with AtheroGenic risk 
In abdominally Obese patients) -tutkimuksen tulokset julkistettiin toukokuussa EAS-kongressissa 
Istanbulissa.

Tutkimuksessa oli mukana 799 vyötärölihavaa miestä ja naista, joilla oli seerumin matala HDL-
kolesteroli ja/tai korkea triglyseridipitoisuus. Heidän keskimääräinen painoindeksinsä oli 36. Tutkit-
tavista 17 prosenttia oli tyypin 2 diabeetikkoja. 

Tutkittavat satunnaistettiin saamaan joko lumelääkettä tai 20 mg rimonabanttia yhden vuoden 
ajan.

Kuten aiemminkin on osoitettu, rimonabantti laski lumelääkettä merkittävästi enemmän painoa 
(4 kg enemmän kuin lumelääke) ja triglyseridejä (18 % enemmän kuin lumelääke). Lisäksi rimo-
nabantti nosti HDL-kolesterolia 7 prosenttia enemmän kuin lumelääke. 

Uusimmat ja mielenkiintoisimmat tulokset saatiin alatutkimuksessa, jossa mitattiin tietokoneto-
mografi an avulla viskeraali- ja ihonalaisrasvan määriä sekä maksan rasvaisuutta ”rasvaindeksillä”, 
joka saatiin vertaamalla pernan ja maksan kuvan tiheyttä toisiinsa. 

Rimonabantti sulatti merkittävästi enemmän rasvaa kuin lumelääke. Rimonabanttiryhmässä 
ihonalaisrasva väheni 5 prosenttia (p=0.0043), viskeraalirasva 10 prosenttia (p=0.0003) ja maksan 
rasvaindeksi 16 prosenttia (p=0.017) enemmän kuin lumelääkeryhmässä. Rimonabanttiryhmäläisiltä 
rasva lähti siis juuri haitallisimmista paikoistaan. 

Maksan rasvan väheneminen näkyi myös seerumin ALAT-arvossa. Lähtöarvo oli kummassakin 
ryhmässä 33. Tutkimuksen lopussa ALAT-arvo oli rimonabanttiryhmässä 25 ja lumeryhmässä 30 
(p<0.0001). Erityisesti ALAT-arvo laski potilailla, joilla se oli lähtötilanteessa yli viitearvon ylära-
jan.



• Marja Rautavirta

estäminen ovat keskeistä diabeteksen ehkäisyssä ja 
hoidossa kaikkina ikäkausina. Tasapainoinen, ko-
ko väestölle annetun ravitsemussuosituksen (Val-
tion ravitsemusneuvottelukunta 2005) mukainen 
ruokavalio ehkäisee tyypin 2 diabetesta.

Pikaruokien ja virvoitusjuomien sekä makeis-
ten runsas nauttiminen ovat tuoneet haasteita 
ravitsemusneuvonnalle. Syöminen on muuttunut 
aikaisempaa epäsäännöllisemmäksi ja ruokailu vä-
lipalakeskeiseksi. 

Diabeetikoille ei ole yhtä oikeaa ateriarytmiä, 
mutta ruokailut on hyvä jakaa vähintään kolmeen 
ruokailukertaan. Säännöllinen ateriarytmi auttaa 
diabeetikkoa aterian jälkeisen verenglukoosin hal-
linnassa, ruuan ja lääkityksen yhteensovittamisessa 
sekä painonhallinnassa. 

Syömisen hahmottaminen pääaterioiksi ja vä-
lipaloiksi auttaa ylläpitämään ruokavalion hyvää 
ravitsemuksellista laatua. Lautasmallin ohjaami-
nen kannattaa edelleen, sillä sen käyttäminen on 
hyvä tapa koostaa yksittäinen ateria.  
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Taulukko 1. Diabeetikon ravitsemushoidon   
tavoitteet

ohjata diabeetikkoa tasapainoisiin ruokatottu-
muksiin ja nauttimaan ruuasta.
edistää diabeetikon joustavaa omahoitoa
hoitosuositusten mukaiset veren rasva- ja ve-
renglukoosipitoisuudet sekä verenpainearvot
sopivan painon saavuttaminen ja ylläpito
lisäsairauksien ja niiden etenemisen ehkäisy
hyvä elämänlaatu

•

•
•

•
•
•

  Uudistettu diabeetikon ruokavaliosuositus:

Ravitsemusohjaus 
vaatii vankkaa ammattitaitoa ja 
toimivaa tiimityötä

Uutta ruokavaliosuositusta ehdittiinkin jo odottaa, 
sillä edellinen suositus on vuodelta 1999. Diabee-
tikoita hoitavat ja ohjaavat terveydenhuollon am-
mattilaiset ovat jo pitkään kaivanneet ravitsemus-
ohjaukseen selkeää ja tämän päivän haasteisiin 
vastaavaa ohjeistusta. 

Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen eh-
käisyä ja hoitoa (taulukko 1). Se on myös keskei-
nen tekijä hyvän hoitotasapainon ja elämänlaadun 
saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. 

Ruokavalio on koko hoidon perusta, tukikivi, 
jonka päälle hyvä ja onnistunut kokonaishoito 
rakennetaan.

Diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon suositeltava 
ruoka on käytännössä samaa, jota suositellaan ko-
ko väestölle. Ruokavalio sopii siis koko perheelle 
ja vaikuttaa edullisesti kaikkien terveyteen. 

Tänä vuonna ilmestyneessä Diabeetikon ruo-
kavaliosuosituksessa on aikaisempaa käytännön-
läheisempi ote. Siinä muun muassa määritellään 
hyviä arjen ruokavalintoja ja annetaan niille sel-
keät perustelut.

Diabeetikon ruokavaliosuosituksessa rasvan 
laadun ja kuidun merkitystä korostetaan. Tavoit-
teena on, että ruokavalio on käytännössä helposti 
toteutettavissa ja ruuasta voidaan nauttia.

Vähintään kolme
ruokailukertaa

Väestön lihominen on suuri haaste terveydenhuol-
lolle. Normaalipainon säilyttäminen ja lihomisen 

Diabeteshoitajat  



Lääkkeiden ja ruuan
yhteensovittaminen

Diabeetikon on tärkeää tuntea lääkityksensä vai-
kutukset ja vaatimukset ruokavalion suhteen. Lää-
kitystä tulisi opetella säätämään tilanteen mukaan. 
Diabeetikon hoitoa tehostettaessa on aina hyvä 
kiinnittää huomioita myös ruokavalio-ohjauk-
seen. 

Insuliinihoito pyritään sovittamaan diabeeti-
kon ruokavaliotottumuksiin, ja onnistunut hoi-
to edellyttää hiilihydraattimäärän arviointitaitoa. 
Diabeetikon aiemmat ruokailutottumukset ovat 
ohjauksen lähtökohta.

Ruokailun säännöllisyys ja hiilihydraattien 
kertamäärien kohtuullisuus helpottavat insuliini-
annosten arviointia. Hiilihydraattimäärän arvi-
ointi sekä ateriaa edeltävän verenglukoositason 
ja lähituntien liikunnan huomioiminen auttavat 
oikean ja yksilöllisen pikainsuliiniannoksen löy-
tämisessä.

Tyypin 2 diabeetikoiden kohdalla painonhal-
lintaa tukevan ruokavalion ohjaaminen korostuu. 
Diabeteslääkityksen tarve vähenee usein painon-
laskun myötä, ja hoitotasapainon parantuessa ruu-
an ja muun hoidon yhteensovittaminen on entistä 
tärkeämpää. 

Pysyvien muutosten tekemisessä tarvitaan asi-
antuntijan neuvoja ja tukea. Ohjaajan on huo-
lehdittava, että asiakas ymmärtää ohjauksen sa-
noman.

Taulukko 2.  Ravitsemusohjauksen eteneminen

Yksilöllinen hoidon suunnittelu       Hoidon soveltamisen arviointi ja      Muuttuviin tilanteisiin vastaaminen   
          tiedon kertaaminen

Ravitsemusohjaus sairastumisvaiheessa
(ohjaus usean tapaamisen aikana)

Ravitsemusohjaus
seurantakäynneillä

Ravitsemusohjaus 
erityistilanteissa

perusteellinen sairauden ja diabeetikon 
nykyisten ruokatottumusten kartoitus
yksilöllinen ohjaus
sisäisen motivaation tukeminen ja 
rohkaiseminen tarvittaviin elintapamuu-
toksiin
perustiedot suosituksen mukaisesta 
ruokavaliosta 
tavoitteiden määrittely ja kirjaaminen 

•

•
•

•

•

tavoitteiden toteutumisen         
arviointi ja tarkistaminen
tietojen täydentäminen ja päivit-
täminen, ruokavalion toteuttami-
sessa tukeminen
ravitsemusohjaus mukautetaan 
elämänkaaren ja sairauden muut-
tuviin tilanteisiin

•

•

•

diabeteksen hoitomuodon           
muuttuessa
erityisruokavaliota edellyttävien 
muiden sairauksien tai ongelmi-
en yhteydessä
diabetekseen liittyvien lisä-     
sairauksien ilmaantuessa

•

•

•

Ravitsemusohjausta
kaikille diabeetikoille

Kaikkien diabetekseen sairastuneiden tulee saada 
asiantuntevaa ravitsemusohjausta. Ruokavalio-
ohjauksen edellytyksenä on pysyvä hoitosuhde. 
Ohjauksen tulee olla oikea-aikaista, jatkuvaa ja 
suunnitelmallista. 

Ravitsemusohjauksen perustana ovat diabeeti-
kon yksilölliset tarpeet ja aikaisemmat ruokailutot-
tumukset. Sisällössä huomioidaan ohjattavan ikä, 
oppimistyyli sekä sairauden kesto. 

Ravitsemukseen liittyvien asioiden kertaaminen 
ja päivittäminen diabeetikon elämäkaaren eri vai-
heissa tukee omahoitoa ja hyvän hoitotasapainon 
saavuttamista. Se on osa diabeetikon kokonaishoi-
toa ja sisältyy kirjattuna hyvin vahvasti osaksi hoi-
tosuunnitelmaa. (taulukko 2)

Työnjako
neuvoteltava

Diabeteksen hoito on moniammatillista tiimityötä. 
Hyvä ja jatkuva ravitsemusohjaus on ennaltaeh-
käisevää hoitoa parhaimmillaan, ja se vaatii usean 
ohjausta antavan tahon vahvaa osaamista sekä 
ammatillista yhteistyötä. 

Ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa kuunnella, 
kannustaa sekä opastaa asiakasta. 

Ohjauksen työnjaosta tulisi neuvotella yksik-
kökohtaisesti. Riittämätön ravitsemusterapeuttien 
määrä vaikeuttaa monen terveydenhuollon yksi-
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kön tiimityötä sekä erityisohjauksen 
toteutusta. Monessa työyksikössä 
diabeteshoitaja toteuttaa neuvontaa 
osastolla ja vastaanottokäynneillä. 
Hän huolehtii niin alkuohjauksesta 
kuin seurantakäyntien ohjauksesta-
kin. Olisikin toivottavaa, että tämä 
huomioitaisiin, kun terveydenhuol-
lon resursseista päätetään.

Hoitohenkilökunnan täydennys-
koulutuksesta on huolehdittava ja hoitotiimin oh-
jaustaitoja on päivitettävä säännöllisesti.

Lisää haasteita
hoidonohjaukseen

Kansainväliset diabeetikoiden ravitsemussuo-
situkset ovat tarkentuneet, ja suomalainen dia-
beteksen Käypä hoito -suositus on valmistunut. 
Nämä molemmat lisäävät hoidonohjauksen haas-
teellisuutta. 

Diabeetikoiden hoitotasapainossa pyritään 
yhä lähemmäs normoglykemiaa. Hoidonohjaajal-
ta tämä edellyttää entistä tarkempaa perehtymistä 
diabeetikon ruokailutottumuksiin. Varsinkin tyy-
pin 1 diabeetikoiden aterian hiilihydraattimäärän 
arviointi korostuu, jotta voidaan saada varmuus 

lääkityksen ja ruuan yhteensovit-
tamiseen. 

Mahdollisuus olla mukana 
uudistetun ruokavaliosuosituksen 
työryhmässä antoi minulle uuden, 
käytännönläheisemmän työkalun 
diabeetikoiden ravitsemusohjauk-
seen. Suositukset esitellään käytän-
nön ruokavalintoina, ja näin helpo-
tetaan ohjaajan työtä. 

Diabeetikot ovat oikeutettuja hyvään ohjauk-
seen, ja terveellinen ruokavalio tulisi nähdä osana 
diabeetikon kokonaishoitoa.

• Marja Rautavirta
Sairaanhoitaja, diabeteshoitaja
Satakunnan keskussairaala,
Diabetespoliklinikka
marja.rautavirta@satshp.fi 
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Suomen Diabetesliitto ry. 2008. Diabeetikon ruokavalio-
suositus 2008. 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemus-
suositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon. www.mmm.fi /
ravitsemusneuvottelukunta/Helsinki: Edita Publishing; 2005.
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Riittämätön 
ravitsemusterapeuttien 

määrä vaikeuttaa 
monen terveyden-
huollon yksikön 

tiimityötä.

Rautavirta valittiin Vuoden diabeteshoitajaksi

Marja Rautavirta on tehnyt hoitotyötä 
1980-luvulta lähtien.

Diabeteshoitajat ry on valinnut Vuoden diabe-
teshoitajaksi Satakunnan keskussairaalan dia-
beteshoitaja Marja Rautavirran. Vuoden diabe-
teshoitaja valittiin nyt ensimmäistä kertaa. 

Marja Rautavirta on tehnyt hoitotyötä 
1980-luvulta lähtien, 12 viime vuotta hän on 
toiminut päätoimisena diabeteshoitajana. Rau-
tavirta on myös toiminut VLCD-painonhallin-
taryhmien vetäjänä ja luotsannut kotiseutunsa 
diabetesyhdistystä. Hän on Diabetesliiton liit-
tovaltuuston jäsen ja on toiminut myös Painon-
hallinnanohjaajien, DESG:n ja Diabeteshoitajat 
ry:n hallituksessa. 
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Vuoden terveysteko -palkinto Sitran ERA-ohjelmalle

Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) jakoi huhtikuussa Vuoden terveysteko -tunnustuspalkin-
non Sitran ERA-ohjelmalle. ERA-ohjelma on elintarvike- ja ravitsemusohjelman lasten ja nuorten 
terveyden edistämiseen keskittyvä hankekokonaisuus. 

ERA-ohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti koululaisten ravitsemukseen. Kouluruokailu-
hanke opettaa hyviä ruokailutottumuksia ja edistää terveellisen lautasmallin toteutumista. Lapsia ja 
nuoria myös innostetaan kokeilemaan ja arvioimaan makujen maailmaa. Erityistä kiitosta hanke sai 
laaja-alaisesta yhteistyöstä julkisen sektorin, tutkimuksen, järjestöjen ja yritysmaailman kesken.

Tekry jakoi Vuoden terveysteko -palkinnon nyt 11. kerran. Tunnustus myönnetään vuosittain 
työlle, joka nostaa esiin terveyttä edistävän toimintatavan tai näkökulman ja jonka toivotaan le-
viävän laajemmallekin. 

Alueelliset Dehko-päivät tarjoavat    
monipuolista diabeteskoulutusta
Dehko (Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000–2010) järjestää yhteistyössä sai-
raanhoitopiirien diabetestyöryhmien kanssa alueellisia Dehko-päiviä. Alueelliset Dehko-päivät tarjoa-
vat terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille koulutusta diabetesalan ajankohtaisiin teemoihin 
perustuen. Koulutuspäivän aikana nostetaan myös esille kullakin alueella tehtyä diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämistyötä, hankkeita ja hyviä käytäntöjä.

Konkreettista palautetta omasta toiminnastaan diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa alueen toimijat 
saavat nettikyselystä, jonka palaute käydään läpi Dehko-päivillä. Nettikyselyllä peilataan sitä, mi-
ten alueilla on vastattu Dehkon toimenpide-esityksiin ja missä vaiheessa alueilla ollaan asetettuihin 
tavoitteisiin nähden. 

Nettikysely lähetetään kunkin alueen diabeetikoita hoitaville lääkäreille ja sairaanhoitajille perus-
terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon sekä joihinkin työterveyshuollon ja yksityisen sektorin 
yksiköihin. Kyselyn tulokset antavat paitsi palautetta tehdystä työstä myös vinkkejä kehittämistyön 
suuntaamiselle ja kohdentamiselle jatkossa. Tuloksia voidaan myös verrata muihin sairaanhoitopii-
reihin esimerkiksi diabeteksen hoidon ja ehkäisyn toimintatapojen sekä käytössä olevien resurssien 
suhteen.

Alueellisten Dehko-päivien ohjelmat on koostettu diabetestyöryhmien ja Dehkon yhteistyönä 
vastaamaan alueiden omia koulutustarpeita. Kiinnostusta herättäneitä aiheita ohjelmissa ovat olleet 
muun muassa hoidonohjauksen merkitys diabeteksen hoitotuloksessa, diabetesosaamiskartta osaa-
misen kehittämisen apuvälineenä, lisäsairauksien ehkäisy ja seulonta sekä uuden diabeteksen Käypä 
hoito -suosituksen käytäntöön soveltaminen.

Alueellisten Dehko-päivien sarja käynnistyi syksyllä 2007. Nyt päivät on järjestetty jo Länsipoh-
jan, Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Alueellisia Dehko-päi-
viä jatketaan kuluvan ja ensi vuoden aikana.

Jos sairaanhoitopiirinne diabetestyöryhmä on kiinnostunut alueellisen Dehko-päivän järjestämi-
sestä yhteistyössä Dehkon kanssa, yhteyttä voi ottaa Dehkon vs. pääsihteeriin Maria Aarneen, p. (03) 
286 0236, 050 310 6602, maria.aarne@diabetes.fi .
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2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 9,50 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 26 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
3,50 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 3,50 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.



Väitöksiä  

Anna Kotronen

  Maksan rasvoittuminen metabolisessa     
  oireyhtymässä ja tyypin 2 diabeteksessa

LK Anna Kotrosen väitöstyössä tutkittiin maksan 
rasvoittumista metabolisessa oireyhtymässä ja tyy-
pin 2 diabeteksessa. 

Väitöstutkimuksen mukaan metabolinen oi-
reyhtymä liittyy maksan- mutta ei lihaksensisäi-
sen rasvan kertymiseen. Maksan rasvaprosentti oli 
iästä, sukupuolesta ja kehon painoindeksistä riip-
pumatta neljä kertaa suurempi henkilöillä, joilla 
oli metabolinen oireyhtymä kuin henkilöillä, joilla 
oireyhtymää ei ollut. 

Seerumin paastoinsuliinin ja C-peptidin pitoi-
suudet heijastivat parhaiten maksan rasvapitoisuut-
ta. Insuliinin puhdistuma ja maksan insuliiniherk-
kyys olivat alentuneet henkilöillä, joilla maksan 
rasvapitoisuus oli koholla. 

Tyypin 2 diabeetikoilla todettiin olevan 80 pro-
senttia enemmän rasvaa maksassa verrattuna iän, 
sukupuolen ja kehon painoindeksin suhteen sa-
maistettuihin henkilöihin, joilla ei ollut diabetesta. 
Seerumin ALAT- ja ASAT-pitoisuudet aliarvioivat 
maksan rasvan määrää tyypin 2 diabeetikoilla. 

Glitatsonihoito vähensi maksan rasvaa 46 pro-
senttia ja insuliinitarvetta 40 prosenttia. Hoidon 
aikana sokeritasapaino ja maksan insuliiniherkkyys 
paranivat. 

Maksa on rasvoittunut metabolisessa oireyhty-
mässä ja tyypin 2 diabeteksessa iästä, sukupuolesta 
ja kehon painoindeksistä riippumatta. Rasvamaksa 
assosioituu sekä maksan insuliiniresistanssiin että 
alentuneeseen insuliinin puhdistumaan. 

Glitatsonihoito voi olla tehokas sellaisille tyypin 
2 diabeetikoille, joilla on korkea insuliinitarve ras-
vamaksasta johtuen. 

LK Anna Kotrosen väitöskirja, Liver fat in the 
metabolic syndrome and type 2 diabetes (Maksan 
rasvoittuminen metabolisessa oireyhtymässä ja tyy-
pin 2 diabeteksessa), tarkastettiin Helsingin yliopis-
tossa huhtikuussa 2008.

●  TtM Tiina Jauhiaisen väitöskirja, Blood pressu-
re lowering effects of Lactobacillus helveticus fer-
mented milk containing bioactive peptides Ile-Pro-
Pro and Val-Pro-Pro; mechanistic, kinetic and clini-
cal studies, tarkastettiin syyskuussa 2007 Helsingin 
yliopistossa. 

”Peptidejä sisältävä hapatettu maitovalmiste 
alentaa verenpainetta ja vähentää verisuonten jäyk-
kyyttä, joten sen käyttö tukee verenpaineen lääk-
keetöntä hoitoa osana muita terveellisiä elämän-
tapoja. Tutkimuksessa havaittiin, että 24 tunnin 
vuorokausiverenpainemittauksessa ero peptidejä 
saaneen ryhmän ja lumeryhmän välillä systolisen ja 
diastolisen verenpaineen laskussa oli tilastollisesti 
merkitsevä. Peptidejä sisältävällä maitovalmisteel-
la näytti tutkimuksen perusteella olevan edullisia 
vaikutuksia myös verisuonten toimintaan. Kokeel-
lisissa malleissa tehdyissä tutkimuksissa osoitettiin, 
että Ile-Pro-Pro tripeptidi imeytyy osittain koko-
naisena ja jakaantuu elimistössä muun muassa nii-
hin kudoksiin, jotka liittyvät verenpaineen sääte-
lyjärjestelmiin. Plasman proteiineihin tripeptidi ei 
sitoudu.”

● Kaisa Valli-Jaakolan väitöskirja, Molecular Ge-
netic Studies of Melanocortin Receptors in Morbid 
Obesity (Melanokortiinireseptoreiden merkitys sai-
raalloisessa lihavuudessa), tarkastettiin lokakuussa 
2007 Helsingin yliopistossa.

“Väitöskirjatyössä on tutkittu usean lihavuuden 
kandidaattigeenin alueelta yhden emäksen variaati-
oita (SNP) ja selvitetty näiden SNP:ien yhteyttä li-
havuuteen. Tämän menetelmän avulla tunnistettiin 
ENPP1-geenissä kahden geenivariaation muodosta-
ma riskihaplotyyppi, joka assosioituu sairaalloiseen 
lihavuuteen aikuisilla. Tärkeimpiin havaintoihin 
kuuluu MC4R-geenin mutaatioiden osoitus ja näi-
den geenivirheiden solutason tutkimukset. MC4R-
geenin mutaatiot selittävät noin kolme prosenttia 
varhaislapsuudessa alkaneesta vaikeasta lihavuu-
desta Suomessa. Tutkimuksen tulosten perusteel-
la voidaan todeta, että MC4R-geenin mutaation 
vaikeusaste on yhteydessä lihavuuden ilmiasuun. 
Tutkimuksessa tunnistettiin lisäksi useita lihavuu-
delle altistavia geenivariantteja MC3R-, MC4R-, 
POMC- ja ENPP1-geeneissä.”
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20. –22.8. ja 2.–3.10. Koulutus painonhallintaryhmien 
ohjaajille PPP, Tampere
25.–27.8. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 
UUSI AJANKOHTA
27.–29.8. Diabeetikon hoidon peruskurssi  
vuodeosastolla työskenteleville, Helsinki
8.–9.9. Ryhmäohjaus diabeetikon hoidonohjauksen 
tukena
15.–19.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi 
23.–25.09. ja 21.–22.10. Koulutus painonhallinta- 
ryhmien ohjaajille PPP, Helsinki
29.–30.9. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien   
diabetespäivät 
1.10. Mielenterveys ja diabetes -koulutus  
UUSI AJANKOHTA
20.–24.10. Diabeetikon hoidon peruskurssi 
27.–29.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
3.–5.11.  Diabetes ikäihmisellä
6.–7.11.  Diabetes ja ruoka, 1. lähijakso (jaksollinen  
monimuotokoulutus, 2. lähijakso vko 4/09)
24.–28.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi

Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
25. –27.8.2008 Diabeteskeskus,
Kirjoniementie 15, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää ja syventää 
tietoja aikuisen tyypin 1 diabeetikon hoidon ja hoidonoh-
jauksen periaatteista. Koulutus kehittää valmiuksia ohjata 
diabeetikkoa soveltamaan hoitoaan erilaisissa tilanteissa. 
Koulutuksessa paneudutaan myös tyypin 1 diabeetikon 
hoidon organisointiin sekä tiimityön ja/tai lääkärin ja hoi-
tajan muodostaman työparin työskentelyn kehittämiseen.
Kohderyhmä: diabeetikoiden hoidosta vastaavat terve-
ydenhuollon ammattilaiset, jotka hallitsevat diabeteksen 
hoidon perusasiat. Koulutukseen voi osallistua joko yksit-
täin tai hoitotiiminä.
Keskeinen sisältö: tyypin 1 diabeetikon hoito ja hoidon-
ohjaus, insuliinin, ruoan ja liikunnan yhteensovittamisen 
ja joustavan hoidon periaatteet, diabetesta sairastavan 
kokonaistilanteen huomioon ottaminen potilasohjaukses-
sa, tiimityön merkitys, hyödyntäminen ja kehittäminen
Työskentelytavat: vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, 
ongelmanratkaisutehtävät ja eläytyminen diabeetikon 
rooliin omakohtaisen kokemuksen kautta
Kouluttajat: sisätautien erikoislääkäri, diabeteshoitajat, 
ravitsemusterapeutti, psykologi ja liikuntasuunnittelija
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 485 € sekä majoi-
tus 95 €. Kaikki yhteensä 580 €. Kun samasta työpis-
teestä osallistuu useampia työntekijöitä, yksi maksaa 
täyden hinnan, muut saavat 20 % alennusta. Alv 0 %.
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Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
diabetespäivät
29.–30.9.2008 Diabeskeskus, Tampere
Koulutuspäivät tarjoavat mahdollisuuden päivittää ja 
syventää perustietoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä 
ja seulonnasta sekä tyypin 2 diabeetikoiden kokonais-
valtaisesta hoidosta. Päivien aikana tarjotaan ideoita ja 
etsitään keinoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämiseksi omien asiakkaiden keskuudessa. Koulutuk-
sesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityispätevyyteen 
2 pistettä/päivä.
Kohderyhmä: työterveyshuollossa toimivat terveyden-
huollon ammattilaiset
Keskeinen sisältö: tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja seu-
lonta, tyypin 2 diabeetikon hoidon tavoitteet ja kokonais-
valtainen hoito (ylipaino, verenpaine, veren rasvat, veren-
sokeri sekä verenhyytymishäiriöt), arviointi ja seuranta, 
ruokavalion ja liikunnan perusperiaatteet diabeteksen 
ehkäisyssä ja hoidossa, asiakaslähtöinen hoidonohjaus, 
omaseurannan välineet, diabeetikoiden hoidon organi-
soinnin haasteet
Työskentelytavat: ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset 
luennot, ryhmätyöt ja käytännön harjoittelu mm. ruokai-
lutilanteissa sekä verensokerin mittaamisen ja insuliinin 
pistämisen harjoittelu
Kouluttajat: sisätautien erikoislääkäri, diabeteshoitajat, 
ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnit-
telija
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 350 € sekä majoi-
tus 50 €. Kaikki yhteensä 400 €. Kun samasta työpis-
teestä osallistuu useampia työntekijöitä, yksi maksaa 
täyden hinnan, muut saavat 20 % alennusta. Alv 0 %.

Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
27.–29.10.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden lisätä valmiuksia tyypin 
2 diabeetikoiden tarkoituksenmukaisen lääkityksen valin-
nassa, motivoivassa elintapahoidossa ja jalkojenhoidossa 
sekä asiakaslähtöisen ohjaustavan soveltamisessa. Lisäksi 
koulutuksessa paneudutaan hoidon järjestämiseen osallis-
tujien omien työyksiköiden käytäntöjen pohjalta.
Kohderyhmä: diabeetikoiden hoidosta vastaavat työparit 
tai yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset
Keskeinen sisältö: tyypin 2 diabetes Käypä hoito-suo-
situksen valossa, tyypin 2 diabeetikon yksilöllinen ja 
kokonaisvaltainen hoito (lääkehoidon tarpeen arviointi 
ja hoidon tehostaminen, insuliinihoidon toteuttaminen), 
elintavat osana hoidon kokonaisuutta (painonhallinta, 
ruokavalio, liikunta), omaseurannan hyödyntäminen, 
riskijalan tunnistaminen ja asianmukaiseen hoitoon oh-
jaaminen, motivoiva ohjaus ja neuvonta, tiimityön hyödyt 
ja haasteet, omassa työpisteessä toteutettavan hoidon ja 
ohjauksen kehittämiseen tähtäävän prosessin käynnistä-
minen tai jatkaminen
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Koulutusta ammattilaisille 2008



Työskentelytavat: ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset 
luennot, alustuskeskustelut, workshop- työskentely ja 
tarpeen mukaan muita toiminnallisia menetelmiä
Kouluttajat: lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, 
diabeteshoitaja, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija
Arviointi: Ennen koulutusta tehdään oppimistarvekartoi-
tus. Osallistujat täyttävät kirjallisen arviointilomakkeen ja 
antavat suullisen palautteen koulutuksen päättyessä.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 485 € sekä majoi-
tus 95 €. Kaikki yhteensä 580 €. Kun samasta työpistees-
tä osallistuu useampia työntekijöitä, yksi maksaa täyden 
hinnan, muut saavat 20 % alennusta. Alv 0 %.

Ryhmäohjaus diabeetikon hoidonohjauksen 
tukena UUSI
8.–9.9.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus perehdyttää asiakaslähtöisen ryhmänohjauksen 
perusteisiin ja ryhmän hyödyntämiseen hoidonohjaukses-
sa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhmänohjaukseen, 
rohkaista oman ohjaustyylin etsimiseen ja tutustuttaa 
ohjausmenetelmiin.
Kohderyhmä: terveydenhuollon ammattilaiset. Koulutus 
soveltuu erityisen hyvin työpareille ja tiimeille, jotka voi-
vat yhdessä kehittää oman työpaikkansa ryhmäohjausta
Keskeinen sisältö: ryhmätoiminnan mahdollisuudet oh-
jaustyössä muutoksen ja omahoidossa jaksamisen tukena, 
ryhmänohjauksen perusteet (ohjaajan rooli ja tehtävät, 
ryhmän vaiheet, ryhmän vuorovaikutus), tutustuminen 
joihinkin ohjausmenetelmiin käytännössä, haasteelliset 
ryhmätilanteet
Työskentelytavat: vuorovaikutteiset luennot ja keskuste-
lut sekä toiminnalliset harjoitukset

Kouluttajat: psykologi, diabeteshoitaja, ravitsemustera-
peutti ja liikuntasuunnittelija
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 350 € sekä majoi-
tus 50 €. Kaikki yhteensä 400 €. Alv 0 %.

Mielenterveys ja diabetes
1.10.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Mielenterveystyötä tekevien on tärkeää tietää perusasiat 
metabolisesta oireyhtymästä sekä tuntea diabeteksen eh-
käisyn ja hyvän hoidon periaatteet. Psykiatriset ongelmat 
tuovat mukanaan ohjauksellisia erityishaasteita. Haasteita 
asettaa myös se, että mielenterveyslääkkeet voivat vaikut-
taa sokeriaineenvaihduntaan. Koulutus on kehitetty yhdes-
sä mielenterveysalan ammattilaisten kanssa.
Kohderyhmä: terveydenhuollon ammattilaiset, jotka 
työskentelevät mielenterveyspotilaiden hoidon tai kuntou-
tuksen parissa
Keskeinen sisältö: metabolinen oireyhtymä, tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy, varhainen toteaminen ja hoidon 
pääperiaatteet, tyypin 1 diabetes, sokeritasapainon hoito, 
mielenterveyslääkkeiden vaikutus sokeriaineenvaihdun-
taan ja diabeteksen hoitoon, ruokavalion ja liikunnan 
merkitys metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyssä ja hoidossa, diabeteksen ja mielenterveyden 
yhteys, diabeteksen omahoidon haasteet ja sen tukeminen 
mielenterveyspotilaalla
Työskentelytavat: pieni omaan työhön liittyvä ennakko-
tehtävä, vuorovaikutteiset luennot ja keskustelut
Kouluttajat: lääkäri, diabeteshoitaja, psykologi, ravitse-
musterapeutti ja liikuntasuunnittelija
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 210 €. Alv 0 %.
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Sydänmerkki näkyy hedelmä- ja vihannesosastoilla

Sydänmerkin käyttö on laajentunut koskemaan tuoreita kasviksia. Sydänmerkki tulee näkymään 
noin 2 500 päivittäistavarakaupan hedelmä- ja vihannesosastoilla, jotka merkitään pysyvästi ”Luon-
non omat sydänmerkkituotteet” -kylteillä. 

Sydänmerkki kattaa tuoreet ja tuoreenomaiset kasvikset: vihannekset, juurekset, hedelmät, sienet 
ja marjat. Merkkiä eivät saa kookospähkinä, etikkasäilykkeet, oliivit, kuivatut hedelmät ja marjat 
sekä siemenet, pähkinät ja mantelit. 

Kaupan ketjuista mukana ovat S-ryhmän kaupat, K-ruokakaupat, osa Tradekan kaupoista, 
Stockmann, M-ketjun kaupat, Tarmo-kaupat, Tokmanni ja Minimani. Hanke toteutetaan Päivit-
täistavarakauppa ry:n, Sydänliiton, Kotimaiset Kasvikset ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n jäsen-
yritysten yhteistyönä. Hanke saa rahoitusta Sitran elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:lta. 

Sydänmerkki on pakkausmerkintä, joka kertoo elintarvikkeen olevan tuoteryhmässään rasvan 
määrän ja laadun sekä suolan määrän suhteen parempi valinta. Merkin on tähän asti voinut löytää 
lähinnä pakatuista tuotteista. Vuonna 2000 käyttöön otetun merkkijärjestelmän vastuutahoina toi-
mivat Sydänliitto ja Diabetesliitto.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
koulutussihteeri Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi  tai 
www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen.



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 
8 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  

tarjous 190 euroa
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti   3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

Silmänpohjamuutokset

Silmänpohjamuutoksista ja niiden 
hoidosta on tekeillä uusi opas.

Ensiapu, sosiaaliturva, ajokortti

5114 Minulla on diabetes -kortti  
maksuton

5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
maksuton

3035 Diabetes, ajokortti ja liikenne-  
 turvallisuus -suositus, 
 50 sivun lehtiö 7 euroa

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 Raskausdiabetes – Pidä huolta  
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 4 euroa
 (päivitettävänä)

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  3,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 3,50 euroa

1010 Diabetes-kirja, v. 2006 42 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 14,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  

(tyypin 1 diabetes) 18 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 26 euroa (tehtävävihkoja tilattavissa  
 myös erikseen lapsille 4 euroa ja
 nuorille 6 euroa)

Ruokavalio

3012 UUSI Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 26 euroa
3014 tarjous Ratkaisuja ravitsemus-  
 neuvontaan – ongelmista  
 onnistumisiin  syömisen hallinnassa  
 -kirja 10 euroa
3015 UUSI Diabeetikon ruokavaliosuositus  
 2008 3 euroa
5117 UUSI Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja (10 kalvoa) 25 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste
 3 euroa
5127 Sydänmerkki-juliste maksuton
3041 Sydänmerkki-esite ammatti- 
 henkilöstölle maksuton
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille  

maksuton
3011 Ruokapelikortit (hh-arviointi) 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 10 euroa, 
   50-sivuinen 12 euroa, 100-sivuinen 17 euroa

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 
   2 diabeteksesta eri kielillä 



Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 3/2008

■  Ajankohtaista: Diabetestutkimussäätiön apurahat 2008

■  Pääkirjoitus: Kaatumisia, tasapainoilua ja jaksamista  

■  Hyvä tietää ravinnosta: Suositusten historiassa ei ole suuria mullistuksia    

■  Hoito paranee, mutta tavoitteisiin on vielä matkaa

■  Keinotekoiset makeutusaineet hämäävät elimistöä

■  Kymmenvuotias Suomen DESG ry julkaisi juhlakirjan: Elämänlaatua ja voimaantumista

■  Diabeteshoitajat: Ravitsemusohjaus vaatii vankkaa ammattitaitoa ja toimivaa tiimityötä

■  Väitöksiä

■  Koulutusta


