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Tyypin 1 diabetes sairautena  
 

Tyypin 1 diabetes on hyvin yksilöllinen ja pysyvä pitkäaikaissairaus, jonka päivittäinen omahoito 

on diabetesta sairastavan tai hänen läheistensä vastuulla. Hoidon päämääränä on hyvä ja 

normaalin pituinen elämä diabeteksesta huolimatta ja konkreettisena tavoitteena 

mahdollisimman normaalin verensokeritason ylläpitäminen. Tämä tarkoittaa paitsi päivittäistä 

oireettomuutta ja liian korkeiden ja liian matalien verensokereiden välttämistä myös sujuvaa 

arkipäivää ilman kohtuuttomia rajoituksia. Pidemmällä aikavälillä hyvällä kokonaisvaltaisella 

hoidolla turvataan terveyttä ja elämänlaatua myös tuleviksi vuosiksi.  

Tyypin 1 diabetes on insuliininpuutossairaus. Haiman insuliinia tuottavat solut vaurioituva 

autoimmuunitulehduksen seurauksena, mikä johtaa lopulta oman insuliininerityksen 

puuttumiseen. Tyypin 1 diabetesta sairastava on siten riippuvainen useina päivittäisinä 

pistoksina tai pumpulla annosteltavasta insuliinilääkityksestä. Ilman insuliinihoitoa tyypin 1 

diabeetikko menehtyy. Diabetes on läsnä kaikissa tilanteissa: 24 tuntia vuorokaudessa, 

seitsemän päivää viikossa, koko loppuelämän.   

Insuliinitarve on yksilöllinen ja vaihtelee päivittäin. Tarpeeseen vaikuttavat muun muassa päivän 

toiminnallisuus, stressitaso, sairaudet, liikunta ja ravinto. Insuliinihoito on itse osattava sovittaa 

elämään ja päivärytmiin, liikuntaan ja ruokailuun useiden päivittäisten verensokerimittausten 

perusteella.  

Perusinsuliinin eritys korvataan annostelemalla pitkävaikutteista perusinsuliinia 1-2 kertaa 

vuorokaudessa pistoksena tai käyttämällä jatkuvasti pikavaikutteista insuliinia annostelevaa 

pumppua. Aterioiden yhteydessä tarvittava insuliini annostellaan pikavaikutteisena insuliinina 

yleensä 4-5 kertaa päivässä tai pumpulla. Tavoitteena on jäljitellä insuliinin annostelun avulla 

haiman normaalia toimintaa ja pitää verensokeri mahdollisimman lähellä terveen tasoa.  

Tyypin 1 diabeteksen komplikaatiot eli lisäsairaudet voidaan jakaa äkillisiin eli akuutteihin ja 

pitkäaikaisiin komplikaatioihin. Jos insuliinia on elimistössä tarpeeseen nähden liian vähän, 

verensokeri nousee (hyperglykemia) ja vaarana on insuliininpuutoksen aiheuttama 

hengenvaarallinen happomyrkytys eli ketoasidoosi. Jos insuliinia taas on liikaa, verensokeri 

laskee joskus liiankin matalaksi (hypoglykemia), jolloin vaarana on toimintakyvyn alentuminen, 

jopa tajuttomuus, insuliinisokki.  

Päivittäistä elämää saattavat haitata verensokerin epätarkoituksenmukainen vaihtelu eli 

”vuoristorata” tai hypoglykemian pelko. Liian matalalle laskevaan verensokeriin liittyy 

yksilöllisiä, epämiellyttäviäkin tuntemuksia. Huolta voi lisätä pelko toisten avun varaan tai 

onnettomuuteen joutumisesta - esimerkiksi liikenteessä -, kuolemisesta tai hallinnan 

menettämisestä esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa.  Tällöin verensokeria saatetaan pitää liian 

korkealla, jotta hypoglykemiaa ei pääsisi syntymään. Tämä altistaa pitkän päälle korkean 

verensokerin aiheuttamille vaurioille elimistössä ja tätä kautta pitkäaikaisille komplikaatioille eli 

lisäsairauksille.  

Tyypin 1 diabeteksen hoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tärkeimpiin 

edistysaskeleisiin kuuluvat verensokerimittarit omatoimisen verensokerin seurannassa, 
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insuliinivalmisteiden kehittyminen ja pitkäaikaista verensokeritasapainoa kuvaavan 

sokerihemoglobiinin (HbA1c) määrittämisen aloittaminen. Viime vuosina on yleistynyt insuliinin 

pumppuannostelu - erityisesti lapsilla - ja käyttöön on saatu sokeritasapainoa reaaliaikaisesti 

seuraavia sensoreita. Verensokerin mittaamiseen ja säätelyyn liittyvä kehitys onkin ollut 

erityisen tärkeää, sillä yhdysvaltalaisessa The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) -

tutkimuksessa osoitettiin kiistatta hyvän verensokeritasapainon vaikutus diabeteksen 

lisäsairauksien ehkäisyssä (DCCT 1993).  

Käyttöön on tullut myös tehokkaita verenpainelääkkeitä, joista mainittakoon erityisesti reniini-

angiotensiini-järjestelmän toimintaan vaikuttavat lääkkeet sekä statiinilääkkeet rasva-

aineenvaihdunnan häiriöiden hoidossa. Suuri osa tyypin 1 diabetekseen liittyvistä 

lisäsairauksista on sellaisia, joita voi ehkäistä hyvällä omahoidolla, lääkehoidolla ja elintavoilla.  

Hoidon sujumista edesauttavat sairauden, sen hoitamisen ja rajoitusten hyväksyminen osaksi 

omaa elämää, henkilökohtaisesti merkityksellisten tietojen ja taitojen omaksuminen, vastuun 

ottaminen omasta hyvinvoinnista sekä oma ja perheen jaksaminen. Diabetesta sairastava 

tarvitsee pitkäaikaiseksi kumppanikseen osaavia ja kannustavia ammattilaisia sekä 

käytännönläheistä ohjausta.  Hän tarvitsee apua ongelmatilanteissa ja tukea sairauteen 

sopeutumiseen ja sen kanssa elämiseen - eri elämänvaiheissa sekä muuttuvissa 

elämäntilanteissa. Osaavan diabeteshoitajan rooli ja tuki on keskeinen. 

Suomessa ei ole systemaattista diabeteksen hoitoon liittyvää laadun seurantaa ja arviointia. 

Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon tuloksista kertova tieto on erittäin hajallaan eri 

tietolähteissä ja tietokannoissa. Sen vuoksi hoitotulosten arviointi on vaikeaa ja monissa asioissa 

on turvauduttava erillisten selvitysten ja tutkimusten tekemiseen.  

Hoidon järjestämiseen ja tiedolla johtamiseen tarvitaan hoitoyksikkökohtaista ja alueellista 

tietoa hoidon tuloksista ja parhaista käytännöistä.  

Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys ja ilmaantuvuus 
 

Hoidossa olevia diabetesta sairastavia henkilöitä terveydenhuollon rekisterien mukaan oli 

vuonna 2007 kaikkiaan lähes 300 000. Heistä valtaosa eli noin 85 % sairastaa tyypin 2 diabetesta 

ja 15 % tyypin 1 diabetesta. Tyypin 1 diabetesta sairastavia henkilöitä oli vuonna 2007 noin 40 

000, kun heitä vuonna 1997 oli noin 33 000 (Kuva 1), eli heidän kokonaismääränsä on kasvanut 

kymmenessä vuodessa 18 %. (Sund & Koski 2009.) Kelan tilaston (apteekkien lääkemyynti, josta 

on maksettu sairausvakuutuskorvausta) mukaan insuliiniriippuvaista diabetesta sairastavia 

henkilöitä oli vuoden 2013 lopussa 59287. (Kela 2014) 
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Kuva 1. Tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden kokonaismäärä vuosittain 1997–2007. 

 

Tyypin 1 diabetesta sairastavien kokonaismäärän lisäksi on kasvanut myös sairauden 

ilmaantuvuus eli vuosittain diagnosoitujen määrä. Vuonna 1997 diagnosoitiin alle 1 300 mutta 

vuonna 2007 jo lähes 2 000 tyypin 1 diabetesta sairastavaa. (Kuva 2). (Sund & Koski 2009.) Alle 

15-vuotiailla tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on aikaisemmin lisääntynyt noin 4 % vuodessa 

(Harjutsalo ym. 2008), mutta tuoreiden tutkimusten mukaan tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus 

on tasoittumassa ainakin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Sardiniassa (Skrivarhaug ym. 2014, 

Bruno ym. 2013, Harjutsalo ym. 2013, Berhan ym. 2011).  

 

 

Kuva 2. Uusien tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden määrä vuosittain 1997–2007. 
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Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoitotulokset  

 

Veren glukoosipitoisuus eli verensokeri  
 

Diabetesta sairastavien hoitotuloksia arvioidaan pitkälti verensokerin omamittausten ja 

verensokerin pitkäaikaista tasoa kuvastavan sokerihemoglobiinin avulla (HbA1c). HbA1c:n arvo 

kertoo veren punasolujen sokeroitumisen tason. Terveellä ihmisellä verensokeri vaihtelee välillä 

4-8 mmol/l. Diabetesta sairastavilla tavoitellaan yksilöllisesti iästä ja hypoglykemiaherkkyydestä 

sekä hoidon toteuttamismahdollisuuksista riippuen vaihteluväliä 4-10 mmol/l.  

Sokerihemoglobiinin arvo terveillä on 20-42 mmol/mol ( 4-6 %) ja useimmilla tyypin 1 

diabeetikoilla tavoitteellinen taso on 47-58 mmol/mol (6.5-7.5 %).  

Valtakunnallista tietoa suomalaisten tyypin 1 diabeetikoiden verensokerin hoitotasapainoista 

saadaan nykyisin pääasiassa tutkimusten avulla. Valle (2010) on selvittänyt diabetesta 

sairastavien hoitotasapainoa otantatutkimuksella valtakunnallisesti. Tutkimus toteutettiin 

postittamalla kuhunkin hoitoyksikköön kyselylomakkeet, jotka pyydettiin täyttämään 50 

perättäisestä normaalille kontrollikäynnille saapuneesta 15 vuotta täyttäneestä diabeetikosta. 

Tutkimuksen kenttävaihe aloitettiin helmikuun lopulla 2010, samaan vuodenaikaan kuin vuonna 

2001. Tutkimustietojen kerääminen lopetettiin kesäkuun lopulla vuonna 2010. Tutkimuksen 

ajankohtaa ei kerrottu hoitoyksiköille etukäteen. Potilaalta pyydettiin suostumus tutkimukseen. 

Samalla pyydettiin lupa tutustua kolmen viimeisen vuoden sairauskertomusmerkintöihin, joista 

etsittiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijämuuttujia. Täytettyjä hoitotasapainolomakkeita 

palautettiin 3 117 kappaletta ja sairauskertomuksia palautettiin 3 082 potilaasta. Yhteensä 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden määrä oli 3 122, joista 967 oli tyypin 1 diabetesta 

sairastavia.  

Tutkimuksessa havaittiin, että tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten hoitotasapaino ei ole 

juurikaan kehittynyt 1990-luvulta lähtien. Tyypin 1 diabetesta sairastavien HbA1c-arvot ovat 

keskimäärin pysyneet varsin muuttumattomina vuodesta 1993 vuoteen 2009, kun taas tyypin 2 

diabetesta sairastavien hoitotasapainot ovat merkittävästi parantuneet (Kuva 3) (Valle ym. 

2010). 
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Kuva 3. Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavien HbA1c-mediaanit (mmol/mol) vuosina 1993, 

2000 ja 2009. (Mediaani on keskiluku, joka jakaa tutkimusjoukon kahteen osaan eli puolella HbA1c on alle 

mediaanin ja puolella yli mediaanin.) 

 

Sama havainto on tehty suomalaisen FinnDiane-tutkimuksen aineistossa, jossa tutkimukseen 

osallistuneiden tyypin 1 diabeetikoiden sokeritasapainot ovat pysyneet varsin muuttumattomina 

1990-luvun alusta saakka (Kuva 4) (Forsblom 2014). Vuonna 1997 perustettu FinnDiane-

tutkimusprojekti on tyypin 1 diabeteksen seurantatutkimus, jonka pääasiallisena tavoitteena on 

selvittää geeniperimän ja ympäristötekijöiden osuutta diabeettisten lisäsairauksien synnyssä. 

FinnDiane-tutkimukseen on vuoteen 2012 mennessä osallistunut jo noin 5000 suomalaista 

tyypin 1 diabeetikkoa, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista tyypin 1 diabeteksen 

tutkimusaineistoista. (www.finndiane.fi) 
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Kuva 4. FinnDiane-tutkimukseen osallistuneiden HbA1c-arvot (mmol/mol) vuosina 1984-2012. 

Muutosta sen sijaan on jonkin verran tapahtunut hoitotasapainoryhmien osuuksissa. Hälyttävän 

huonossa hoitotasapainossa olevien aikuisten prosentuaalinen osuus on laskenut koko seuranta-

ajan, mutta samalla kohtalaisessa ja huonossa tasapainossa olevien määrä on lisääntynyt eikä 

hyvässä tasapainossa olevien määrä ole muuttunut. (Kuva 5) (Valle 2010) 

 

 

Kuva 5. Hoitotavoitteen toteutuminen (mmol/mol ja %) tyypin 1 diabeetikoilla vuosina 1993, 

2000 ja 2009. 

Kansainvälisesti vertailtuna tyypin 1 diabetesta sairastavien suomalaisten aikuisten 

hoitotasapaino on heikoimmasta päästä sekä hyvässä hoitotasapainossa olevien että huonossa 

hoitotasapainossa olevien osuuksissa tarkasteltuna, vaikkakaan tiedot eivät ole suoraan 

keskenään vertailtavissa erilaisten mittaustapojen, tutkimusmenetelmien ja 

terveydenhuoltojärjestelmien vuoksi. (Taulukko 1) (McKnight 2013).  
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HbA1c mmol/mol 
(%) 

< 58 
(< 7,5 ) 

58–75  
(7,5 - 9,0) 

>75 
(>9) 

Austria 27 % 50 % 22 % 

Denmark 32 % 46 % 22 % 

Germany 54 % 28 % 18 % 

Italy 47 % 37 % 14 % 

Latvia 26 % 38 % 34 % 

New Zealand 28 % 44 % 26 % 

Norway 32 % 48 % 18 % 

Scotland 20 % 42 % 38 % 

USA 48 % 38 % 14 % 

Northern Ireland 24 % 46 % 30 % 

Sweden 30 % 50 % 20 % 

Ukraine 53 % 34 % 14 % 

Finland 22 % 31 % 47 % 

 

Taulukko 1. Hoitotavoitteen toteutuminen (mmol/mol ja %) eri maissa tyypin 1 diabetesta 

sairastavilla aikuisilla. Taulukossa on punaisella merkitty hoitoyksiköistä kerätty tieto ja mustalla 

väestötasolta kerätty tieto. (Huom. Suomella vertailussa korkeimpaan arvoon jo 

verensokeriarvolla 70 mmol/mol (> 8,6 %)) 

Suomalaisten lasten hoitotasapainoista ei ole saatavilla valtakunnallista kokoomatietoa. 

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (Dehko 2000–2010) tehtiin kuitenkin 

laatumittauksia, joiden perustella pystyttiin arvioimaan myös lasten hoitotasapainoja. Vuosien 

2005 ja 2008 aikana lasten verensokeritasapainoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta. 

Pienten lasten (0-4-vuotiaat sekä 5-9-vuotiaat) hoitotasapaino on vielä varsin hyvä: yli 40 % 

lapsista on hyvässä hoitotasapainossa ja vain muutama prosentti hälyttävän huonossa 

hoitotasapainossa. Yli 15-vuotiailla tilanne on kääntynyt jo aivan toiseksi. Heistä vain noin 25 % 

on hyvässä hoitotasapainossa ja jopa 30 % hälyttävän huonossa hoitotasapainossa (Kuva 6). 

(Winell 2009.) 
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Kuva 6. Hoitotavoitteen toteutuminen (mmol/mol ja %) diabetesta sairastavilla lapsilla vuosina 

2005 ja 2008.  

Diabeteskeskuksessa vuosittain kokoontuva lastenlääkärien ja hoitajien yhteinen lastentautien 

diabetestiimien Diabetesklubi on pohtinut diabetesta sairastavien lasten hoidon laadun ja 

hoitotulosten seurannan järjestämistä Dehkon laatumittausten jälkeen. Vuonna 2011 

Pediatriklubin osallistujille tehtiin kysely oman hoitoyksikön hoitotulosten seurannasta. Kyselyyn 

vastasi 17 yksikköä, joissa hoidossa olevien tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten määrä on 

noin puolet kaikista tyypin 1 diabetesta sairastavista alle 15-vuotiaista Suomessa. Tietojen 

selvittäminen oli pääosalle keskuksista melko hankalaa tai erittäin hankalaa. (Keskinen 2014). 

Kyselyssä selvisi, että keskusten hoidossa olevien alle 15-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta 

sairastavien verensokerin (HbA1c) keskiarvot (mmol/mol) vaihtelevat varsin paljon keskusten 

välillä (Kuva 7).  
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Kuva 7. Lastentautien diabetestiimien diabetesklubin laatukyselyyn 2011 osallistuneiden 

keskusten hoidossa olevien alle 15- vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien verensokerin 

(HbA1c) keskimääräiset arvot (mmol/mol) Vaaka-akselin numerot kuvaavat eri hoitoyksiköitä.  

 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna huonoimmassa hoitotasapainossa kaikissa keskuksissa ovat 10-15- 

vuotiaat nuoret (Kuva 8) 

 

 

Kuva 8. Lastentautien diabetestiimien diabetesklubin laatukyselyyn 2011 osallistuneiden 

keskusten hoidossa olevien tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten verensokerin (HbA1c) 

keskiarvot (mmol/mol) ikäryhmittäin. Vaaka-akselin numerot kuvaavat eri hoitoyksiköitä. 
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Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (Dehko) tuotetun lasten hyvän hoidon 

laatumittarin mukaan vähintään 30 %:lla hoitotasapainon pitäisi olla 60 mmol/mol (7,6 %) tai 

vähemmän ja korkeintaan 10 %:lla lapsista hoitotasapaino saisi olla 80 mmol/mol (9,5 %) tai 

enemmän. (Diabetesliitto 2010). Lastentautien diabetestiimien laatukyselyssä havaittiin, että 

diabetesta sairastavia lapsia hoitavat yksiköt eivät keskimäärin pääse näihin tavoitteisiin 

(Taulukko 2). Suuret keskukset eli yksiköt, joissa on hoidossa yli 100 tyypin 1 diabetesta 

sairastavaa lasta, pääsevät keskimäärin parempiin tuloksiin kuin pienet keskukset, joissa on 

hoidossa alle 100 tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta. (Keskinen 2014.) 

 

 HbA1c 
 60 mmol/mol (< 7,6 %) 

HbA1c 
 80 mmol/mol (> 9,5 %) 

< 5 v 27 % 6 % 

  5-9 v 23 % 4 % 

10-14v 16 % 21 % 

kaikki 19 % 14 % 

   

tavoite > 30 % lapsista < 10 % lapsista 

 

Taulukko 2. Lastentautien diabetestiimien diabetesklubin laatukyselyyn 2011 osallistuneiden 

keskusten hoidossa olevien tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten hyvän ja huonon 

hoitotasapainon (HbA1c) yleisyys (mmol/mol ja %). (Keskinen 2014) 

 

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisilla tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla hoitotasapaino 

on hyvin samankaltainen, kuin muuallakin maailmassa (Taulukko 3), vaikkakaan tiedot eivät ole 

suoraan keskenään vertailtavissa erilaisten mittaustapojen, tutkimusmenetelmien ja 

terveydenhuoltojärjestelmien vuoksi.  (McKnight 2013). 
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HbA1c  <58 mmol/mol 
(<7,5 %) 

58 - 75 mmol/mol 
(7,5 - 9,0 %) 

 >75 mmol/mol  
(>9,0 %) 

Austria 46 % 38 % 14 % 

Denmark 26 % 56 % 16 % 

Germany 46 % 38 % 14 % 

Italy 42 % 48 % 10 % 

Latvia 16 % 26 % 58 % 

USA 20 % 50 % 30 % 

Australia 38 % 48 % 12 % 

 

Taulukko 3. Hoitotavoitteen toteutuminen (mmol/mol ja HbA1c) eri maissa alle 15-vuotiailla. 

Taulukossa on punaisella merkitty hoitoyksiköistä kerätty tieto ja mustalla väestötasolta kerätty 

tieto. 

Myös kansainvälisessä vertailussa hoitotasapainot heikkenevät selvästi 15 ikävuoden jälkeen. 

Suomalaisilla nuorilla verensokeritasapainot ovat varsin samaa luokkaa kuin vertailumaissa 

(Taulukko 4), mikä kuvastanee yleistä nuorten hoidon haasteellisuutta siitä huolimatta, että 

tiedot eivät ole suoraan keskenään vertailtavissa erilaisten mittaustapojen, 

tutkimusmenetelmien ja terveydenhuoltojärjestelmien vuoksi. 

 

HbA1c <58 mmol/mol 
(<7,5 %) 

58-75 mmol/mol  
(7,5 -9 %) 

> 75 mmol/mol  
>9 % 

Austria 35 % 37 % 26 % 

Denmark 20 % 39 % 40 % 

Germany 34 % 36 % 28 % 

Italy 34 % 50 % 16 % 

Latvia 18 % 28 % 64 % 

Norway 24 % 42 % 36 % 

Scotland 12 % 34 % 56 % 

USA 24 % 41 % 36 % 

Australia 24 % 42 % 32 % 

Northern Ireland 17 % 36 % 46 % 

Sweden 26 % 44 % 28 % 

Ukraine 49 % 40 % 12 % 

 

Taulukko 4. Hoitotavoitteen toteutuminen (% ja mmol/mol) eri maissa 15-25-vuotiailla. 

Taulukossa on punaisella merkitty hoitoyksiköistä kerätty tieto ja mustalla väestötasolta kerätty 

tieto. 
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Liian korkea glukoosi- eli verensokerin taso on tärkein lisäsairauksien aiheuttaja.  Tyypin 1 

diabetesta sairastavalla elimistö altistuu vuosien aikana poikkeavan suurelle 

glukoosipitoisuudelle. Uraauurtava yhdysvaltalainen DCCT-tutkimus (The Diabetes Control and 

Complications Trial) osoitti selkeästi hyvän sokeritasapainon merkityksen sekä pienten 

verisuonten (mikrovaskulaari) -että suurten verisuonten (makrovaskulaari) lisäsairauksien 

suhteen (DCCT 1993). 

 Tehostettu hoito vähensi munuaissairauden (nefropatian) ilmaantuvuutta dramaattisesti (59 %) 

kymmenen tutkimusvuoden aikana. Tehostetun hoidon ryhmässä HbA1c oli keskimäärin 7 % 

(nykyarvossa 53 mmol/mol), kun se tavanomaisen hoidon ryhmässä oli 9 % (nykyarvossa 75 

mmol/mol). Intervention jälkeisessä EDIC-tutkimuksessa havaittiin, että aiemmin intensiivisessä 

hoidossa olleiden henkilöiden lisäsairauksien ilmentyminen pysyi pienempänä, vaikka ryhmien 

välinen HbA1c-ero oli tasaantunut. Syntyi käsite ”metabolinen muisti” (Brownlee 2005), mikä 

tarkoittaa, että hyvällä hoitotasapainolla on pitkäkestoisia myönteisiä vaikutuksia lisäsairauksien 

ilmaantumisriskiin. Tämä koskee etenkin diabeteksen ensimmäisten vuosien hoitotasapainoa, 

mutta sillä on suuri merkitys missä hoidon vaiheessa tahansa. Parin vuosikymmenen jälkeen 

DCCT:n aloituksesta silmän verkkokalvosairauden, munuaissairauden sekä sydän- ja 

verisuonisairauksien kumulatiivinen sairastuvuus oli 50 %, 25 % ja 14 % tavanomaisen hoidon 

ryhmässä, kun alun perin tehostetun hoidon ryhmässä vastaavat luvut olivat 21 %, 9 % ja 9 % 

(EDIC 2009).  

 Paitsi sokeritasapainon absoluuttisella HbA1c-arvolla myös HbA1c:n vaihtelevuudella on 

ilmeisesti merkitystä lisäsairausriskissä. Tyypin 1 diabetesta sairastavien pitkien HbA1c-

arvosarjojen sisäinen vaihtelu ennusti munuaistaudin etenemistä sekä sydän- ja 

verisuonitapahtumia HbA1c:n keskiarvosta riippumatta (Waden ym 2009). Sama todettiin 

diabeettisen verkkokalvosairauden suhteen (Hietala ym 2013).  

 

Liian matala verensokeri 

 

Liian matalan (<4 mmol/l) verensokerin eli hypoglykemian riski ja sen pelko on myös valitettavan 

usein keskeinen este hyvän sokeritasapainon saavuttamiselle. 

Suomalaisessa rekisteriaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa vaikean (toisen apua 

tarvinneen) hypoglykemian vuoksi sairaalahoitoon joutui 2.2─3.8 tyypin 1 diabetesta sairastavaa 

100 potilasvuotta kohti riippuen käytetystä insuliinihoidosta (Haukka ym. 2013). Suurin osa, 80-

90 %, hypoglykemioista hoidetaan kuitenkin kotona omaisten tai ensihoidon toimesta, joten 

sairaalahoito kuvaa huonosti hypoglykemian kokonaisriskiä (Honkasalo 2013).   

Tyypin 1 diabeetikoilla esiintyy keskimäärin kaksi oireista hypoglykemiaa viikossa ja yksi vakava 

hypoglykemia vuodessa (Cryer 2008). Aikuisilla tyypin 1 diabeetikoilla oli DCCT tutkimuksessa 

intensiiviryhmässä 61.2 hypoglykemiaepisodia 100 potilasvuotta kohti ja konservatiivisessa 

ryhmässä 18.7 episodia 100 potilasvuotta kohti (DCCT 1997). 
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Brittiläisessä hypoglykemiatutkimuksessa raportoitiin alle viisi vuotta sairastaneilla tyypin 1 

diabeetikoilla 110 vakavaa hypoglykemiaa 100 potilasvuotta kohden. Yli 15 vuotta sairastaneilla 

raportoitiin puolestaan 320 vakavaa hypoglykemiaa 100 potilasvuotta kohden (UK Hypoglykemia 

Study 2007). Tämä tarkoittaisi keskimäärin kolmea vakavaa hypoglykemiaa potilasta kohti 

vuodessa. Vakavat toistuvat hypoglykemiat kasaantuvat kuitenkin riskihenkilöille eivätkä 

jakaudu tasaisesti kaikille. Verensokerin liialliselle laskulle altistavat liian matala HbA1c, 

aikaisempi vakava hypoglykemia, heikentyneet matalan verensokerin tuntemukset, pitkä 

sairauden kesto ja korkeampi ikä (Cryer 2003, DCCT 1997).  

Glukoosisensorointi eli jatkuva sokeriarvon seuranta on tuonut lisätietoa hypoglykemian 

yleisyydestä. Vuonna 2009 todettiin, että tyypin 1 diabeetikoiden verensokeritaso oli 

keskimäärin 1.5 tuntia vuorokaudessa normaalin verensokerin alarajan alapuolella (arvon 3.9 

mmol/l). (Juvenile Diabetes Research Foundation Continous Glucose Monitorin Study Group 

2009). 

 

Veren rasva-arvot  
 

Kolesteroli ja triglyseridit ovat elimistön toiminnalle välttämättömiä rasva-aineita. Kolesteroli ja 

triglyseridit ovat veteen liukenemattomia, joten pysyäkseen juoksevassa muodossa niiden pitää 

verenkierrossa olla liittyneinä valkuaisaineisiin.  Näitä valkuaisaineita kutsutaan 

apolipoproteiineiksi. Apolipoproteiinien ja kolesterolin tai triglyseridien yhdessä muodostamia 

aineita kutsutaan lipoproteiineiksi. Lipoproteiineja on useita alaluokkia, joista keskeisiä ovat LDL- 

(Low Density Lipoprotein) ja HDL- (High Density Lipoprotein) hiukkaset. LDL-hiukkaset siirtävät 

kolesterolia eri puolille elimistöä, mutta samalla osa niistä hapettuu valtimoiden seinämiin. Siksi 

ne ovat haitallisia. HDL-hiukkaset kykenevät liittämään itseensä valtimon seinämissä olevaa 

kolesterolia ja kuljettamaan sen maksaan, jonka kautta ylimääräinen kolesteroli poistuu 

elimistöstä. Siksi HDL-hiukkaset ovat hyödyllisiä.  

Diabeteksen käypä hoito -suosituksen mukaan diabetesta sairastavien henkilöiden LDL-kolesterolin pitäisi 

olla alle 2,5 mmol/l. Jos henkilöllä on todettu sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti, jalkojen valtimotauti, 

pienten verisuonten vaurioita (esim. valkuaisen erittymistä virtsaan) tai muita verisuonisairauksien 

riskitekijöitä, LDL-kolesterolin pitäisi olla alle 1,8 mmol/l. Valtimotaudin riskiä lisäävät myös alhainen HDL-

kolesteroli (tavoite miehillä yli 1,1 mmol/l ja naisilla yli 1,3 mmol/l) ja kohonnut triglyseridi (tavoite alle 1,7 

mmol/l).  

Vallen (2010) hoitotasapainotutkimuksessa selvitettiin tyypin 1 diabetesta sairastavien rasva-arvoja 

(Taulukko 5). Tyypin 1 diabetesta sairastavien LDL kolesteroli oli vuonna 2000 keskimäärin 2,73 ja vuonna 

2009 keskimäärin 2,4 mmol/l. 

 

 

 



 

16 
 

 

 

 Vuonna 
2000 

Vuonna 2009 

Kokonaiskolesteroli  4,9 mmol/l 4,4 mmol/l 

HDL –kolesteroli  1,53 mmol/l 1,44 mmol/l 

Triglyseridi  0,98 mmol/l 0,99 mmol/l 

LDL –kolesteroli  2,73 mmol/l 2,4 mmol/l 

 

Taulukko 5. Tyypin 1 diabeetikoiden keskimääräiset rasva-arvot (mmol/l) vuosina 2000 ja 

2009.  

 

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla, joilla ei ole lisäsairauksia, on yleensä hyvät rasva-arvot. Tyypin 

1 diabeetikoilla HDL-kolesteroli saattaa olla jopa korkeampi kuin terveillä, mutta sen rakenne on 

poikkeava eikä suojaa valtimotaudeilta yhtä hyvin. Useissa laajoissa tutkimuksissa on osoitettu, 

että niillä tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä, joilla oli alentunut munuaisten toiminta, oli 

korkeampi kokonaiskolesteroli, triglyseridit ja matalampi HDL-kolesteroli kuin henkilöillä, joiden 

munuaisten toiminta oli normaali tai vain vähän alentunut (Tolonen ym. 2008, Jenkins ym. 2003. 

Mattock ym. 2001). Varsinkin korkean triglyseriditason on todettu ennustavan munuaistaudin 

etenemistä (Tolonen ym. 2009). Sama tulos on nähty myös silmänpohjasairauden suhteen.  

Lipoproteiinien koon, lukumäärän ja rasvakoostumuksen välillä on merkittäviä eroja. Näillä 

tekijöillä on ilmeisesti viimeaikaisten tutkimusten mukaan jopa määräävämpi merkitys 

lisäsairauksien ilmenemisriskissä kuin niiden kuljettamalla kolesterolimäärällä (Jenkins ym. 

2003). Tutkimukset ovat osoittaneet, että pienikokoisten LDL- ja HDL-partikkeleiden suuri määrä 

vaikuttaa diabeettisen munuaistaudin syntyyn. Sama on havaittu myös hermomuutosten eli 

neuropatian suhteen (Jang ym. 2013). Koon merkitys selittyy siten, että pienet LDL-hiukkaset 

tarttuvat helpommin verisuonten seinämiin. Ne myös hapettuvat ja sokeristuvat helpommin. 

 

Verenpaine 
 

Korkea verenpaine eli hypertensio on kaikkien lisäsairauksin riskitekijä, eli se lisää niin 

silmänpohjamuutosten, munuaismuutosten, hermomuutosten kuin sydän- ja 

verisuonisairauksien ilmaantumista. Kohonneen verenpaineen on todettu lisäävän 

silmänpohjamuutosten ilmaantumista myös niillä diabeetikoilla, joiden munuaisten toiminta on 

normaali (Gallego ym. 2008).  

Vallen ym. hoitotasapainotutkimuksessa (2010) havaittiin, että 2000-luvulla tyypin 1 

diabeetikoiden verenpainetasojen kehitys on edennyt huolestuttavaan suuntaan: diastolinen 
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verenpaine (alapaine) on pysynyt samalla tasolla, mutta systolinen verenpaine (yläpaine) on 

keskimäärin noussut (taulukko 6). Diabeteksen Käypä hoito - suosituksessa verenpaineen 

tavoitearvot ovat ≤ 140/80 mmHg. 

 Vuonna 2000 Vuonna 2009 

Systolinen verenpaine 130 mmHg 136 mmHg 

Diastolinen 
verenpaine 

80 mmhg 80 mmhg 

 

Taulukko 6. Tyypin 1 diabeetikoiden keskimääräiset verenpainearvot vuosina 2000 ja 2009.  

 

Korkea verenpaine on yhdessä riittämättömän sokeritasapainon kanssa munuaistaudin 

keskeinen riskitekijä, ja sen alentaminen parantaa ennustetta. Munuaisilla on iso rooli myös 

verenpaineen säätelyssä, ja siksi niiden vajaatoiminnassa verenpaineen säätely häiriintyy. Syntyy 

helposti noidankehä, jossa vajaatoiminta nostaa verenpainetta ja kohonnut verenpaine 

puolestaan kiihdyttää munuaisongelmien etenemistä. Munuaistautipotilaiden 

verenpainetavoite onkin siksi alhaisempi kuin muilla eli ≤ 130/80 mmHg. 

Verenpaineen tavoitearvot voivat tyypin 1 diabeetikoilla olla vaikeasti saavutettavissa.  

FinnDiane-tutkimuksessa todettiin, että resistentti (hoitoon vastaamaton) hypertensio (RH) on 

oletettua yleisempää tyypin 1 diabeetikoilla. RH on kyseessä, kun tavoitetasoa ei saavuteta, 

vaikka käytössä on vähintään neljä verenpainelääkettä, joista yksi on nesteenpoistolääke. RH:n 

osuus kasvaa munuaistaudin vakavuusasteen mukaan. Diabeetikoista, joilla oli normaali 

munuaisten toiminta, RH:ta oli 1,2 %:lla. Vastaavasti diabeetikoilla, joilla oli mikroalbuminuria tai 

makroalbuminuria, osuudet olivat 4,7 % ja 28,1 %. Huolestuttava havainto oli, että 

diabeetikoista, joilla oli todettu lääkitystä vaativa verenpaine ja normaali munuaistoiminta, 58 

%:lla oli käytössä vain yksi verenpainelääke. Diabeetikoista, joiden verenpaine ei ollut 

tavoitetasossa ja joilla oli mikroalbuminuria, 61 %:lla oli käytössä vain yksi lääke. Samoin yksi 

lääke oli käytössä 30 %:lla heistä, joilla oli jo todettu makroalbuminuria. 

 

Ylipaino ja metabolinen oireyhtymä 
 

Tyypin 2 diabeteksen ja ylipainon yhteys on tiedetty jo monia vuosia, mutta uusissa 

tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että myös tyypin 1 diabetesta sairastavilla ylipaino 

alkaa olla jatkuvasti kasvava ongelma. Vallen (2010) hoitotasapainotutkimuksessa havaittiin, 

että tyypin 1 diabeetikoiden keskimääräinen painoindeksi oli hivenen noussut ja puolet 

aikuisista tyypin 1 diabeetikoista oli ylipainoisia (Painoindeksi; BMI ≥ 25 kg/m2). 

Metabolinen oireyhtymä (MBO) liittyy usein tyypin 2 diabetekseen, mutta sitä esiintyy myös 

tyypin 1 diabeetikoilla. Klassiset MBO:n osatekijät ovat keskivartalolihavuus, kohonnut 

verenpaine sekä veren rasvahäiriöt (korkea triglyseridi- ja/ tai matala HDL-kolesterolipitoisuus). 

Insuliiniresistenssillä, jossa insuliinin normaali vaikutus kohdekudoksissa on heikentynyt, on 

myös keskeinen merkitys.  FinnDiane-tutkimuksen tyypin 1 diabeetikoista noin 40 % täytti 
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MBO:n kriteerit (Thorn ym. 2005). MBO:n esiintyvyys kasvoi munuaistaudin vaikeusasteen 

lisääntyessä. Jos albumiinineritys oli normaali, MBO:ta oli kuten muussa väestössä (25 %). 

Vastaavasti loppuvaiheen munuaistautia sairastavista 68 %:lla todettiin MBO (Thorn ym. 2005). 

Siksi on huolestuttavaa, että ylipaino lisääntyy myös tyypin 1 diabeetikkojen keskuudessa 

(Conway ym. 2010). Lisäksi on havaittu, että metabolista oireyhtymää on enemmän niillä tyypin 

1 diabeetikoilla, joiden vanhemmilla on tyypin 2 diabetes (Thorn ym. 2009). Muiden pienten 

verisuonten lisäsairauksien suhteen oireyhtymää on tutkittu vähemmän, mutta on viitteitä 

MBO:n ja neuropatian välisestä yhteydestä (Smith ym. 2008). 

 

Tupakointi 
 

Tupakointi kuuluu valtimotautien yleisimpiin riskitekijöihin. Yhdistettynä diabetekseen 

tupakointi on erittäin vaarallista. Tupakoinnin ja munuaistoiminnan heikkenemisen väliltä löytyy 

yksi harvoista suorista syy-yhteyksistä lääketieteessä: mitä suurempi on poltettujen savukkeiden 

ja kertyneiden askivuosien määrä, sen nopeampaa on munuaistoiminnan menetys (Muhlhauser 

ym. 2006, Sawicki ym. 1994). Tupakointi lisää sekä alkavien munuaismuutosten 

(mikroalbuminurian) että munuaissairauden etenemisen riskiä.  

Tupakointi vaikuttaa monella haitallisella mekanismilla verisuonistoon (Barua & Ambrose 2013). 

Tupakointi on haitaksi myös sokeritasapainolle, sillä se heikentää insuliinin tehoa (Seet ym. 

2012). Suoran vaikutuksen lisäksi tupakointi voi mahdollisesti muuttaa niiden geenien 

ilmentymää, jotka altistavat lisäsairauksille. Tupakointi voi siis muokata epäedulliseen suuntaan 

sellaistenkin geenien vaikutusta, joilla muutoin ei olisi lisäsairauksille altistavia vaikutuksia.  

Tupakoinnin haitoista huolimatta diabeetikot tupakoivat yhtä paljon kuin ei-diabeetikotkin. 

Suomalaisessa aineistossa tupakoivien tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden osuus oli 23 % ja 

tupakoinnin lopettaneiden osuus 21 %. Yhteensä siis 44 % diabeetikoista oli tupakoinut jossakin 

elämänvaiheessa. 

  

Muut lisäsairauksien riskitekijät  
 

Korkean verensokeritason, kohonneen verenpaineen, veren rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden, 

metabolisen oireyhtymän ja tupakoinnin ohella diabeteksen lisäsairauksille voivat altistaa myös 

monet muut tekijät, kuten psykososiaaliset tekijät, ravintotekijät, liikunnan puute, ikä, 

sukupuoli, diabeteksen alkamisikä, murrosikä, hormonaaliset tekijät sekä tulehdukset ja 

päihteiden käyttö. Myös perintötekijöillä on merkitystä, mutta tällä hetkellä niitä ei tunneta 

riittävän tarkasti. 
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Psykososiaaliset tekijät 

 

Yksi keskeinen tekijä lisäsairauksien torjunnassa on omahoidon onnistuminen.  Omahoidon 

onnistumisen esteitä ovat mm. oman sairauden hyväksymättömyys, hoitomotivaation ja tiedon 

puute, hypoglykemioiden pelko, masennus, ympäristön tuen puute ja ongelmallinen potilas-

lääkärisuhde. Onnistumisen taustatekijä on myös käsitys omasta kyvystä vaikuttaa omiin 

asioihinsa (Ahola 2013).  

Onnistuneen omahoidon edellytys on, että diabetesta sairastavalla on riittävästi tietoa ja taitoja, 

joita hän osaa soveltaa omaan tilanteeseensa. Diagnoosivaiheessa annettu informaatio ei jää 

muistiin, kun mielessä myllertää monia sairastumiseen liittyviä asioita. Jos asioita ei 

alkuohjauksen jälkeen kerrata, jäävät tiedot pitkiksikin ajoiksi vanhalle tasolle. Siksi ohjauksen 

tarve on jatkuvaa ja sairauden eri vaiheiden mukaan muuttuvaa. 

Vaikka tietoa olisikin saatavilla, sen sovittaminen omaan arkielämään voi olla vaikeaa. (Ahola 

2013). Insuliinin oikea annostelu ja hiilihydraattien määrän laskeminen ei ole helppoa. Näillä on 

kuitenkin ratkaiseva merkitys hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa ja siten lisäsairauksien 

ehkäisyssä.   

 

Alkoholi   

 

Kohtuullisen alkoholinkäytön on todettu monissa tutkimuksissa vähentävän sydän- ja 

verisuonitautien riskiä. EURODIAB-tutkimuksessa havaittiin vastaavanlainen yhteys pienten 

verisuonten lisäsairauksien suhteen (Beulens ym. 2008). FinnDiane-tutkimus vahvisti tämän 

tuloksen (Harjutsalo ym. 2014 b).  Kuitenkin väkevien alkoholijuomien käyttäjillä oli 2,8-

kertainen munuaissairauden sekä 2,3-kertainen laserhoidetun silmänpohjasairauden riski 

verrattuna viinin ja oluen käyttäjiin. Vakavien sydän- ja verisuonitautien ilmaantumisen suhteen 

ilmeni myös hyvin suuri ero: väkeviä alkoholijuomia juovilla niitä oli 20 % ja muuntyyppisiä 

alkoholijuomia kuluttavilla 5-9 %.   

 

Ravintotekijät 

 

Epäterveellinen ruoka on yhteydessä suurentuneeseen lisäsairausriskiin. Ruoan 

energiapitoisuus, hiilihydraattien ja rasvan määrä ja laatu sekä kuidun ja suolan määrä 

vaikuttavat riskitekijöihin. EURODIAB-tutkimuksessa todettiin, että matala-asteinen tulehdus 

(inflammaatio) sekä endoteelin (sydämen ja verisuonten sisäkalvon) toimintahäiriö olivat 

vähäisempiä niillä, joiden ravinnossa oli enemmän kasviperäisiä proteiineja, kuituja sekä 

monityydyttymättömiä rasvahappoja (van Bussel ym. 2013). Runsaasti rasvaa sisältävä 

ruokavalio ja kova rasva heikentävät insuliiniherkkyyttä (Rosenfalck ym. 2006).  
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Suolan maltillista käyttöä suositellaan (<5 g/vrk), koska suola kohottaa verenpainetta. Ravinnon 

proteiinimäärän pienentämisen katsotaan hyödyttävän erityisesti niitä tyypin 1 diabeetikkoja, 

joilla on munuaisten vajaatoimintaa ja valkuaisen eritystä virtsaan. Tällainen ruokavalio saattaa 

hidastaa munuaistoiminnan heikentymistä. Nykykäsityksen mukaan proteiinin saantia ei 

kuitenkaan tarvitse rajoittaa, ellei saanti ylitä selvästi suositusta, joka on 0,8 grammaa proteiinia 

painokiloa kohti päivässä. 

AGE-tuotteet (advanced glycation end-products) ovat elimistön sokeroitumisen haitallisia 

lopputuotteita, joita muodostuu diabeetikoilla normaalia korkeamman verensokerin 

seurauksena.  Ravinto on myös merkittävä AGE-tuotteiden lähde. Niitä on runsaasti mm. 

kolajuomissa, voissa, majoneesissa ja lihassa (Hsu & Zimmer 2010). Lisäksi niitä syntyy 

ruoanlaitossa; grillatessa, käristettäessä ja paistettaessa ja erityisesti, jos ruoka on 

runsasrasvaista ja -proteiinista. Pitkäkestoinen altistuminen AGE-tuotteille on yhteydessä  

lisäsairauksien syntyyn, koska ne vanhentavat kudoksia ennenaikaisesti lisäten 

hapettumisstressiä ja tulehdusta (Forbes ym. 2003). 

D-vitamiinin puute voi olla tärkeä lisäsairauksien riskitekijä. Yleensä D-vitamiini yhdistetään 

luuston aineenvaihduntaan, mutta viime vuosina sen on havaittu olevan osatekijänä monissa 

kroonisissa sairauksissa ja tiloissa kuten ylipainossa ja insuliiniresistenssissä. D-vitamiinin 

puutoksen on havaittu lisäävän munuaistautiriskiä (LaClair ym. 2005). Koska munuaisissa 

tapahtuu D-vitamiinin esiasteen muuttuminen aktiiviseksi D-vitamiiniksi, munuaistauti voi myös 

lisätä D-vitamiinin puutosta. 

 

Tulehdus ja bakteeri-infektiot 

 

Krooninen, matala-asteinen tulehdusreaktio (inflammaatio) näyttää liittyvän munuaissairauden 

syntyyn (Schalkwijk ym. 1999). On kuitenkin epäselvää, mikä aiheuttaa matala-asteisen 

tulehduksen. On arveltu, että yhtenä selittävänä tekijänä olisivat bakteeri-infektiot. Korkea 

verensokeri altistaa bakteeri-infektioille.  

 

FinnDiane-tutkimuksessa yhden prosenttiyksikön nousu HbA1c-arvoissa lisäsi bakteeri-

infektioriskiä noin 6-7 % (Lehto 2013). Bakteeri-infektioilla saattaa olla luultua suurempi 

merkitys matala-asteisen tulehduksen lisäksi myös munuaissairauden kehittymisessä. 

FinnDiane-aineistossa antibioottien käyttö lisääntyi munuaistaudin edetessä, mutta jo ilman 

merkkejä munuaistaudista tyypin 1 diabeetikot ostivat 70 % enemmän antibiootteja kuin 

verrokkihenkilöt, joilla ei ollut diabetesta (Lehto 2013).  
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Ikä ja diabeteksen kesto 

 

Ikä ja diabeteksen kesto ovat tärkeitä lisäsairauksien ilmaantumisen riskitekijöitä, joihin ei voi 

vaikuttaa. Tervekin ihminen menettää munuaistoimintaansa 40 ikävuoden jälkeen, mutta 

hoitamattomassa munuaistaudissa munuaisen toiminnan heikentyminen on paljon suurempaa.  

Diabeteksen alkamisikä vaikuttaa lisäsairauksien ilmaantumiseen siten, että suurin riski on 

murrosikäisenä ja joitakin vuosia ennen murrosikää diabetekseen sairastuneilla. Kaikkein 

nuorimpina, alle 5-vuotiaina, sairastuneille komplikaatioita näyttäisi tulevan vähemmän tai 

niiden ilmaantumiseen menee muita enemmän aikaa (Finne ym. 2005, Harjutsalo ym. 2004).   

Lisäsairauksien esiintyvyys ja ilmaantuvuus 
 

Diabeettisten lisäsairauksien ilmaantumiseen vaikuttavat sekä perintötekijät että ympäristö- tai 

elintapatekijät.  Nykyisellä hoidon tasolla arviolta noin kolmasosalle tyypin 1 diabeetikoista 

kehittyy lisäsairauksia. Korkea verensokeri vahingoittaa pieniä verisuonia, minkä seurauksena 

voi tulla vaurioita silmiin (diabeettinen retinopatia), munuaisiin (diabeettinen nefropatia) sekä 

hermoihin (diabeettinen neuropatia).  Diabetes lisää huomattavasti myös valtimotauteihin 

sairastumista: sepelvaltimotautia, aivoinfarkteja ja alaraajojen verenkiertoa ahtauttavaa 

perifeeristä valtimotautia. 

 

Silmät – retinopatia 
 

Retinopatia on tavallisin tyypin 1 diabetekseen liittyvä lisäsairaus. Lieväasteisia muutoksia 

verkkokalvolla kutsutaan diabeettiseksi taustaretinopatiaksi ja vaikea-asteisia muutoksia 

proliferatiiviseksi (uudissuonikasvua aiheuttavaksi) retinopatiaksi. Taustaretinopatiaa esiintyy 15 

vuoden sairastamisen jälkeen noin puolella diabeetikoista, ja 30 vuoden jälkeen lähes kaikilla on 

jonkinasteisia silmänpohjamuutoksia. Laserhoitoa vaativaa vaikea-asteista retinopatiaa on 

aiempina vuosikymmeninä esiintynyt kolmanneksella 20 vuoden ja noin puolella 30 vuoden 

diabeteksen kestolla (Klein ym. 1984, Burger ym. 1986). Diabeettinen retinopatia on Suomessa 

perinnöllisten silmätautien jälkeen tärkein työikäisten näkövammaisuuden syy, joskin diabetes 

johtaa enää erittäin harvoin sokeutumiseen. (Ojamo 2013.) 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet vaikea-asteisen retinopatian vähentyneen (Hovind 2003, 

Nordwall 2004, Kyto ym. 2011). Yhteinen havainto Ruotsin, Tanskan ja Suomen tutkimuksissa 

on, että noin kolmasosalle 1960- ja 1970-luvuilla sairastuneista oli tullut laserhoitoa vaativa 

retinopatia jo ensimmäisen 20 vuoden aikana, mutta 1980-luvulla tai sen jälkeen sairastuneista 

enää joka kymmenennelle.  

Diabeettinen laserhoitoa vaativa retinopatia on Suomessakin vähentynyt tai ainakin laserhoidon 

tarve on siirtynyt myöhäisempiin elinvuosiin. Suomalaisilla tyypin 1 diabeetikoilla riski sairastua 
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laserhoitoa vaativan retinopatiaan 20 vuoden kuluttua diabeteksen alkamisesta oli 1960- ja 

1970-luvulla sairastuneilla noin 30 %, mutta 1980-luvun alkuvuosina sairastuneilla riski oli 

laskenut 18 %:iin. Vuonna 1985 tai sen jälkeen sairastuneilla riski oli enää 6 % (Kyto ym. 2011). 

Toistaiseksi ei ole varmaa, onko kyseessä kokonaisilmaantuvuuden lasku vai ilmaantuvuuden 

huipun siirtyminen myöhempiin ikävuosiin.     

 

Munuaiset – nefropatia 
 

Diabeettisen nefropatian ensimmäinen tunnistettava oire on vähäinen veren valkuaisen 

erittyminen virtsaan (mikroalbuminuria).  Jos valkuaisen eritys lisääntyy ja raja-arvot toistuvasti 

ylittyvät, on kyse varsinaisesta nefropatiasta. Nefropatia voi edetä loppuvaiheen 

munuaistaudiksi, jolloin henkilö tarvitsee dialyysihoitoa tai munuaissiirteen. 

Jos tyypin 1 diabeetikolla on nefropatia, hänellä on todennäköisesti myös muita lisäsairauksia. 

FinnDiane-tutkimuksessa henkilöillä, joilla oli loppuvaiheen munuaistauti, noin 93 %:lla oli myös 

proliferatiivinen retinopatia. Esiintyvyys kasvoi sitä mukaa, mitä vaikeampi munuaistaudin aste 

oli:  normoalbuminuriavaiheessa sitä oli  11 %:lla, mikroalbuminuriavaiheessa 36 %:lla ja 

makroalbuminuriavaiheessa 73 %. (Tolonen ym. 2013).  

Diabeettiseen nefropatiaan liittyy myös moninkertainen riski sairastua sydän- ja 

verisuonisairauksiin, jotka ovat tärkeimmät syyt diabetespotilaiden heikentyneeseen 

ennusteeseen ja ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Jo mikroalbuminuria kolminkertaisti riskin 

kuolla ennenaikaisesti, makroalbuminuria yhdeksänkertaisti ja loppuvaiheen munuaistauti liki 

18-kertaisti riskin (Groop ym. 2009).  

Diabeettinen nefropatia kasautuu tiettyihin perheisiin. Tyypin 1 diabeetikon diabeettisen 

sisaruksen nefropatiariski on yli kaksinkertainen, jos perheessä ensiksi sairastuneella sisaruksella 

on nefropatia (Harjutsalo ym. 2004). Vastaavasti vakavimman retinopatian muodon sisarusriski 

on liki kolminkertainen (Hietala ym. 2008). Perheenjäsenten verenpainetauti, munuaistauti ja 

tyypin 2 diabetes lisäävät diabeettisen nefropatian riskiä (Fagerudd ym. 1998, DCCT 1993).  

Yhdysvaltalaisen Joslinin diabetesklinikan ja tanskalaisen Stenon diabeteskeskuksen 

tutkimuksissa munuaissairauden ilmaantuvuuden havaittiin kasvavan jyrkästi 10 vuoden 

diabeteksen keston jälkeen ja se oli huipussaan 13-18 sairastamisvuoden kohdalla, minkä 

jälkeen ilmaantuvuus alkoi laskea (Andersen ym. 1983, Krolewski ym. 1985, Borch-Johnsen ym. 

1985). Jopa 40 % tyypin 1 diabeetikoista kehitti varsinaisen munuaissairauden, ja näistä 75 % 

päätyi loppuvaiheen munuaistautiin 10 vuoden sisällä. Nefropatiaa sairastavien ennuste oli 

masentava: elossaolon mediaani munuaissairauden toteamisesta oli vain 7-8 vuotta.  

Ruotsalaistutkijat raportoivat vuonna 1994 ensimmäisinä munuaissairauden ilmaantuvuuden 

huomattavasta vähenemisestä (Bojestig ym. 1994). Vanhimmassa diagnoosiryhmässä (1961-65 

sairastuneet) munuaissairauden kumulatiivinen ilmaantuvuus oli 20 sairastamisvuoden jälkeen 

30 %. Nuorimmassa diagnoosiryhmässä (1976-80 sairastuneet) kukaan ei ollut saanut 

munuaissairautta 15 sairastamisvuoden aikana. Samoin tanskalaiset raportoivat vähenemisestä, 

kun mukana oli 1980-luvulla diabetekseen sairastuneita. Heillä munuaissairauden riski oli 
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puolittunut ensimmäisen 20 diabetesvuoden aikana verrattuna vuosina 1965-69 sairastuneisiin 

(Hovind ym. 2003). Munuaissairauden vähenemistä ei ole kuitenkaan havaittu kaikkialla 

(Tryggvason ym. 2005, Pambianco ym. 2006).  

Näyttäisi siltä, että parantuneen diabeteshoidon tuloksena on tähän mennessä onnistuttu 

viivästyttämään munuaissairauden ja muiden diabeteksen lisäsairauksien ilmaantumista 

keskimäärin 10 vuodella (Marshall 2012).  

DCCT-tutkimuksessa vähäisen valkuaisen erittymisen kumulatiivinen ilmaantuvuus intensiivisen 

hoidon ryhmässä oli 25 % 20 vuoden seurannan aikana, kun se tavallisen hoidon ryhmässä oli 38 

% (de Boer 2014). Kolmasosalla valkuaisen eritys edelleen lisääntyi 15 vuoden aikana, mutta 

noin 40 %:lla se palautui normaaliksi (de Boer 2011). FinnDianen etenevässä 

seurantatutkimuksessa ensimmäistä tutkimuskäyntiä seuranneen 10 vuoden kuluessa 12 % 

diabeetikoista, joilla alun perin oli normaali albumiinin eritys, kehitti mikroalbuminurian. 27 %:lla 

mikroalbuminuria eteni makroalbuminuriaan ja 38 %:lla makroalbuminuria päätyi uremiaan.  

Tanskassa havaittiin, että elossaolon mediaani munuaissairauden toteamisen jälkeen oli 22 

vuotta (Astrup ym. 2005). FinnDianessa elossaolon mediaani nefropatian alkamisesta on 26 

vuotta. Luvut ovat huomattavasti parantuneet sitten Joslinin ja Stenon tulosten.  

 

Vaikea-asteinen munuaistauti 

 

Suomessa loppuvaiheen munuaistaudin ilmaantuvuuden on todettu vähentyneen tyypin 1 

diabeetikoilla (Finne ym. 2005). Suomessa riski on vähentynyt vuonna 1980 tai sen jälkeen 

sairastuneilla alle puoleen siitä, mitä se oli 1960-luvulla sairastuneilla. Kumulatiivinen 

ilmaantuvuus 30 sairastamisvuoden jälkeen oli 10 vuotta sitten tehdyssä rekisteritutkimuksessa 

7,8 prosenttia (Finne ym. 2005). Ruotsissa vastaava luku on pienempi, 3,3 % (Mollsten ym. 

2010). Lisäksi vaikean munuaisten vajaatoiminnan aktiivihoitoon tulleet tyypin 1 diabeetikot 

elävät nykyisin yhä kauemmin dialyysin avulla tai munuaisensiirronansiosta.   

 

Haimansiirrot ennusteen parantajina vakavissa myöhäiskomplikaatioissa  

 

Haimansiirto palauttaa onnistuessaan normaalin insuliinintuotannon yleensä moneksi vuodeksi. 

Tavoitteena on estää diabeteksen aiheuttamien lisäsairauksien eteneminen. Suomessa 

haimansiirrot ovat olleet vielä harvinaisia, vaikka muualla maailmassa ne ovat jo yleistyneet. 

Ensimmäinen haimansiirto maailmassa tehtiin vuonna 1966 ja Suomessa vuonna 2010, ja meillä 

on vuoden 2013 loppuun mennessä tehty 21 haimansiirtoa. Haimansiirto tehdään yleensä 

samanaikaisesti munuaisensiirron kanssa. Maailmassa on tehty tähän mennessä noin 42 000 

haimansiirtoa, suurin osa Yhdysvalloissa. Vuosittain haimansiirtoja tehdään noin 2 400. 

Haimasiirteen saaneiden ennuste on varsin hyvä: elossa on yhden vuoden kuluttua siirrosta yli 

95 % ja viiden vuoden kuluttua yli 88 % potilaista. (Gruessner & Gruessner 2013.) 
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Haimansiirron etuna on, että verensokeri normalisoituu pitkäksi aikaa, jolloin myös 

lisäsairauksien eteneminen pysähtyy. Lisäksi on todettu hermovaurioiden korjaantumista ja 

korkean verenpaineen vähenemistä. Haimasiirteen saaneilla on todettu vähemmän raaja-

amputaatioita, aivohalvauksia ja sydäninfarkteja kuin pelkän munuaissiirteen saaneilla. 

(Gruessner & Gruessner 2013.) Myös munuaissiirteen ennuste ja diabeetikon elämänlaatu 

paranevat. Haimansiirto on kuitenkin vaativa ja voidaan tehdä vain murto-osalle potilaista. 

Haimansiirtojen rajoittavana tekijänä on ymmärrettävästi se, että siirrettäviä haimoja saadaan 

vain muuhun sairauteen menehtyneiltä elinluovuttajilta. 

 

Hermot – neuropatia 
 

Diabetes voi aiheuttaa muutoksia sekä autonomisen hermoston eli sisäelinhermojen 

toiminnassa että somaattisen hermoston eli liike- ja tuntohermoston toiminnassa.  

Autonominen neuropatia voi aiheuttaa muutoksia esimerkiksi sydämen sykkeessä sekä 

vatsalaukun, suoliston, virtsarakon ja seksuaalitoiminnassa.  

Neuropatia on vähiten tutkittu diabeteksen lisäsairaus, vaikka se aiheuttaa paljon inhimillistä 

kärsimystä, suurentunutta kuolleisuutta ja haittaa jokapäiväisessä elämässä. On arvioitu, että 

30-50 %:lla diabeetikoista on pitkäaikaisen neuropatian riski. 10-20 %:lla potilaista neuropatia 

on vaikeaoireista (Tesfaye & Kempler 2005).  Kardiovaskulaarista autonomista neuropatiaa 

(CAN) on arvioitu olevan jopa neljänneksellä tyypin 1 diabeetikoista (Vinik & Ziegler 2007). 

Neuropatian esiintyvyys on vaihdellut laajasti eri tutkimuksissa mm. i diagnostisten kriteereiden 

erojen ja erilaisten tutkimusasetelmien vuoksi.  

Autonomisen neuropatian vakava haittavaikutus on, että diabeetikko voi menettää kykynsä 

tunnistaa liian matalalle laskevan verensokerin. Autonominen neuropatia on todennäköisesti 

yhtenä syynä myös yllättävissä, ilman todettavaa syytä tapahtuvissa kuolemissa (Tu 2010). 

Neuropatia on tärkeä syy diabeetikon jalkaongelmiin, mutta niiden aiheuttajana on myös 

ääreisverenkierron vajaus. Jalkahaavan saa vuosittain 2–5 % diabetesta sairastavista ja koko 

elinaikana jalkahaava ilmenee 15–25 %:lla diabeetikoista (Diabeetikon jalkaongelmat Käypä 

hoito -suositus 2009). Huonosti paraneva haava yhdistettynä verenkierron vajaukseen voi johtaa 

kuolioon ja amputaatioon. Jalkahaavojen asianmukainen ja hyvä hoito, alaraajojen 

verisuonikirurgiset hoitotoimenpiteet, ohitusleikkaukset ja verisuoniahtaumien 

pallolaajennukset ehkäisevät kuolioita. 

Amputaatiot ovat kaikilla diabeetikoilla kymmenen kertaa yleisempiä kuin muulla väestöllä 

(Wrobel ym. 2001). Suomessa diabeetikoiden alaraaja amputaatioita esiintyy yli 

seitsenkertaisesti verrattuna muuhun väestöön (Ikonen ym. 2010). Jos kyseessä on suuri eli 

nilkan yläpuolinen amputaatio, kuolleisuus sen jälkeen on suuri: suomalaisilla diabeetikoilla  

viiden vuoden kuolleisuus oli liki 80 % (Ikonen ym. 2010). Alaraaja-amputaatiot ovat 

vähentyneet niin Suomessa kuin muuallakin (Lopez-de-Andres ym.2011, Ikonen ym. 2010, 

Vamos ym. 2010). Suomessa sekä tyypin 1 että 2 diabeetikoiden alaraaja-amputaatiot 

vähentyivät 50 % vuodesta 1993 vuoteen 2007 (Koski & Sund 2010). 
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Valtimosairaudet 
 

Suurten verisuonten valtimosairauksia ovat sepelvaltimotauti, aivoverenkierron häiriöt ja 

ääreisvaltimotauti. Munuaissairaus altistaa valtimosairauksien ilmaantumiselle. 1980-luvulla 

havaittiin jopa 37-kertainen kuolleisuusriski sydän- ja verisuonisairauksiin muuhun väestöön 

verrattuna niillä diabeetikoilla, joilla oli munuaissairaus (Borch-Johnsen & Kreiner 1987).  

Suomalaisilla tyypin 1 diabeetikoilla sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuus on vähentynyt. 

1960-, 1970- 1980-luvulla alle 15-vuotiaina diabetekseen sairastuneilla näiden 30 vuoden 

kumulatiivinen ilmaantuvuus on 15,7 %, 11,2 % ja 8,1 %. 15-29-vuotiaina sairastuneiden 

vastaavat luvut ovat 22 %, 20,4 % ja 15,8 %. 1990-luvulla sairastuneiden joukossa 20 vuoden 

kumulatiivinen sydän- ja verisuonisairauksien riski on lapsina sairastuneilla 3,1 % ja 15-29-

vuotiaina sairastuneilla 7,6 %. (Harjutsalo 2014a). 

DCCT-tutkimuksessa havaittiin tehostetun hoidon vähentäneen myös sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiä.  Paremman hoitotasapainon ja tehokkaamman hoidon ryhmässä 

olleiden sydän- ja verisuonisairauksien yhteisriski oli 42 % pienempi tavanomaisen hoidon 

ryhmään verrattuna 18 vuotta tutkimuksen aloituksen jälkeen (Lachin ym. 2014). Sydäninfarktin 

ja aivoinfarktin riski oli 57 % pienempi tehokkaamman hoidon ryhmässä. 

Skotlannin diabetesrekisteristä selvitettiin lähes 22 000 tyypin 1 diabeetikon sairastuvuutta 

sydän- ja verisuonisairauksiin keskimäärin 17,5 vuoden seurannan aikana ja verrattiin sitä 

taustaväestön sairastuvuuteen.  Diabeetikkomiehillä ilmaantuvuussuhde oli 2,5 ja naisilla 3,2. 

Ilmaantuvuussuhde oli sitä suurempi mitä enemmän diabeetikon munuaisten toiminta oli 

alentunut (Scottish Diabetes Survey 2012). 

 

Sydäninfarktit 

 

Vuonna 1997 yhteensä 396 tyypin 1 diabeetikkoa sairasti ensimmäisen sydäninfarktin. Vuonna 

2007 heitä oli 294, eli absoluuttisissa lukumäärissä on tapahtunut 26 %:n lasku. Kun infarktien 

lukumäärät suhteutettiin tyypin 1 diabeetikoiden lisääntyneeseen määrään, niin mies- kuin 

naisdiabeetikoiden sairastumisessa ensimmäiseen sydäninfarktiin todetaan laskeva trendi 

seuranta-ajalla 1997–2007. Tyypin 1 diabetesta sairastavilla miehillä laskua on koko seuranta-

aikana ollut 33 % ja naisilla vastaavasti 40 %. (Koski & Sund 2010). Myös ensimmäisten 

sydäninfarktien absoluuttiset määrät ovat laskeneet, miehillä 20 % ja naisilla 32 %. (FinDM II 

julkaisematon tieto 2009). (Kuvat 9-10) 
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Kuva 9. Vuosittain todetut tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset sydäninfarktit suhteessa tyypin 

1 diabeetikoiden määrään vuosina 1997 – 2007.  

 

 

 

Kuva 10. Vuosittain todetut tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset sydäninfarktit absoluuttisina 

lukuina vuosina 1997–2007. 
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Aivoinfarktit 

 

Diabeetikoiden ensimmäisten aivoinfarktien määrässä ja sen trendissä on hyvin paljon 

samankaltaisuutta diabeetikoiden ensimmäisten sydäninfarktien kanssa. Vuonna 1997 yhteensä 

288 tyypin 1 diabeetikkoa sai ensimmäisen aivoinfarktin. Vuonna 2007 heitä oli 185, eli 

absoluuttisissa lukumäärissä on tapahtunut 36 %:n lasku. (Kuva 11) (FinDM II 2009). Kun 

infarktien lukumäärät suhteutettiin tyypin 1 diabeetikoiden määriin, niin mies- kuin 

naisdiabeetikoiden sairastumisessa ensimmäiseen sydäninfarktiin todetaan laskeva trendi 

seuranta-ajalla 1997–2007. Tyypin 1 diabetesta sairastavilla miehillä laskua on koko seuranta-

aikana ollut 37 % ja naisilla vastaavasti 53 % (Kuva 12) (Koski & Sund 2010). Myös ensimmäisten 

aivoinfarktien absoluuttiset määrät ovat laskeneet, miehillä 25 % ja naisilla 47 %. (FinDM II 2009) 

 

Kuva 11. Vuosittain todetut tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset aivoinfarktit suhteessa 

diabeetikoiden määrään vuosina 1997 – 2007.  
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Kuva 12. Vuosittain todetut tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset aivoinfarktit absoluuttisina 

lukuina vuosina 1997 – 2007.  

 

Amputaatiot 

 

Vuonna 1997 175:lle tyypin 1 diabeetikolle tehtiin ensimmäinen alaraaja-amputaatio. Tässä 

tapauksessa amputaatio saattoi olla minkä tasoinen tahansa, mutta se oli kyseiselle 

diabeetikolle ensimmäinen. Vuonna 2007 vastaava luku oli 173 (FinDM II 2009). Lukumääräisesti 

tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset amputaatiot pysyivät ennallaan seuranta-aikana. Kuitenkin 

tyypin 1 diabeetikoiden määrän lisääntyminen aiheuttaa sen, että suhteessa siihen trendi on 

lievästi laskeva. Miehillä amputaatioiden määrä lisääntyi seuranta-aikana 15 %, kun se naisilla 

laski 29 %. Tosin viimeisenä parina seurantavuotena naisillakin laskeva trendi on pysähtynyt ja 

osin kääntynyt nousuun (Koski & Sund 2010). (Kuvat 13-14) 
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Kuva 13. Vuosittain todetut tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset amputaatiot suhteessa tyypin 

1 diabeetikoiden määrään vuosina 1997 – 2007.  

 

Kuva 14. Vuosittain todetut tyypin 1 diabeetikoiden ensimmäiset amputaatiot absoluuttisina 

lukuina vuosina 1997 – 2007.  

 

Syöpäsairaudet  
 

Diabeteksella ja syöpäsairauksilla on monissa tutkimuksissa todettu olevan yhteyttä. 

Diabetekseen ja syöpiin liittyvissä tutkimuksissa on havaittu useita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

diabetesta sairastavien syöpäriskin lisääntymiseen. Diabetes on tutkimuksissa yhdistetty myös 

kohonneeseen syöpäkuolleisuuteen, naisilla mm. kohdunkaula-, rinta- ja paksunsuolen syöpien 

yhteydessä ja miehillä kaikkien syöpälajien yhteydessä, mutta erityisesti haima- ja maksasyöpien 

yhteydessä. (Forssas ym 2013) 

Elämänlaatu, sosioekonomiset ja psykososiaaliset tekijät 
 

Vaikka diabeteksen hoitomahdollisuudet ovat kehittyneet lääketieteellisesti, hoito vaatii 

psyykkisesti paljon. Diabeteksen hoito tapahtuu pääosin sairastuneen arkielämässä, ja se on 

sovitettava elämäntilanteeseen, arkirutiineihin ja voimavaroihin. Pitkäaikaista, omahoitoista 

sairautta sairastavat ovat haavoittuvampia muille, muun muassa taloudellisen, sosiaalisen ja 

psyykkisen hyvinvoinnin kuormitustekijöille. Kokonaiselämäntilanne ja elämänlaatu vaikuttavat 

olennaisesti hoidon toteutumiseen. Terveydellisen tasa-arvon ja tasa-arvoisten terveys- ja 

hyvinvointipalveluiden tukeminen ovat keskeisiä tavoitteita hoidon tasa- arvoisessa 

kehittämisessä, hoitotasapainojen parantamisessa ja lisäsairauksien ehkäisyssä. Kasvusuunnassa 

olevat terveyserot ovat diabeteksen hoidon kannalta vaikutuksiltaan kumuloituva riskitekijä.  
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Huolestuttava suomalainen tutkimustulos on, että diabeetikoilla sosiaaliryhmien väliset 

kuolleisuuserot lisääntyivät 1990-luvulla. Kuolleisuus väheni ylempien toimihenkilöiden 

keskuudessa, mutta ei ruumiillista työtä tekevillä. Naisilla kuolleisuus pikemminkin lisääntyi 

(Forssas 2003). Sosioekonomisista tekijöistä pitkäaikaistyöttömyys oli vahvin kuolleisuutta 

lisäävä tekijä sekä miehillä että naisilla (Forssas 2011). Myös alhainen koulutustaso ja 

ammatillinen asema, pienet tulot ja yksinäisyys lisäsivät kuolleisuutta. Kuolleisuus oli lähes 

nelinkertainen pitkäaikaistyöttömillä tyypin 1 diabetesta sairastavilla miehillä ja yli 

kolminkertainen naisilla verrattuna työelämässä oleviin diabeetikoihin.  Pitkäaikaistyöttömillä 

riski kuolla alkoholisairauksiin tai -myrkytykseen oli erityisen suuri verrattuna työssä oleviin. 

Kuolleisuus diabeteksesta johtuviin syihin oli 5-6-kertainen verrattuna työssä oleviin.  

Psykososiaaliset ja sosioekonomiset tekijät on liitetty erityisesti akuutteihin komplikaatioihin 

(Laing 2005). Brittiläisessä tutkimuksessa havaittiin, että yksin asuminen, päihteiden käyttö ja 

psyykkiset ongelmat olivat yhteydessä akuutteihin diabeteskuolemiin. Suomessa on ollut 

huolestuttava kehitys nuorten aikuisten kohdalla: akuutit diabeteskomplikaatiot, alkoholi- ja 

lääkekuolemat sekä itsemurhat ovat lisääntyneet. Alkoholi- ja lääkekuolemiin liittyvä kuolleisuus 

oli 1,5-kertainen verrattuna taustaväestöön (Harjutsalo 2011). 

Yleinen elämänlaatu ja elämäntilanne vaikuttavat myös pitkällä aikavälillä diabetekseen ja sen 

omahoitoon, ja diabetes vaikuttaa puolestaan elämänlaatuun. Elämänlaadun edistäminen on 

asetettu tärkeäksi, itsenäiseksi tavoitteeksi diabeteksen hoidossa sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti (St. Vincent Declaration, Krans ym., 1995; Diabetesliiton tavoiteohjelma vuosille 

2007–2011).  

Diabeteksessa elämänlaatuun voivat vaikuttaa sairastuminen sinänsä, verensokerin vaihteluihin 

liittyvät oireet ja sairaudesta aiheutuneet komplikaatiot – mutta eivät vain ne. Vahvemmin kuin 

monessa muussa sairaudessa elämänlaatuun ovat yhteydessä myös diabeteksen hoito sekä 

hoidon arkeen yhdistämisen huolet ja haasteet, sekä huolet sairauden etenemisestä. Hoidon 

toteutumisessa ja sairauden vaikutuksissa elämänlaatuun on paljon yksilöllisiä eroja. Vaikutukset 

elämänlaatuun vaihtelevat myös elämänkaarella (mm. ammatinvalintaan, perheen 

perustamiseen, työelämään jne.). Suomalaisessa tutkimusaineistossa tyypin 1 ja tyypin 2 

diabetesta sairastavat naiset ja miehet arvioivat diabeteksen vaikuttavan 19:stä eri 

elämänalueesta eniten kielteisesti siihen, miltä tulevaisuus tuntuu. (Nuutinen 2010) 

Hyvä hoito edellyttää jatkuvaa seurantaa ja toimivaa yhteistyötä diabetesta sairastavan ja 

hoitopaikan välillä. Hoidon sovittaminen omaan elämään ja mahdolliset muutokset elintavoissa 

ovat kuitenkin pääosin diabetekseen sairastuneen vastuulla. Omahoitoon tarvitaan runsaasti 

tietoa, taitoa ja soveltamista. Hyvä hoitotasapaino suojaa terveyttä ja elämänlaatua sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mutta sen saavuttaminen vaatii usein ponnisteluja. Tämän 

vuoksi sen yhteys kokemukseen elämänlaadusta ei ole yksiselitteinen. Pyrkimyksen hyvään 

terveyteen ja hoitotasapainoon saatetaan kokea heikentävän elämänlaatua (mm. 

hypoglykemiariskin tai hyvän hoitotasapainon saavuttamiseen liittyvien ponnisteluiden vuoksi) 

(esim. Bradley 2001,7; Snoek, 2000). Hoidossa jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat monelle 

diabeetikolle arkipäivää, ja niihin tarvitaan sekä hoitopaikan, lähipiirin että vertaisten tukea. 

Kansainvälinen DAWN2- tutkimus (2012) keskittyi diabeteksen tuoman henkisen kuormituksen 

huomioimiseen diabeetikoilla ja heidän perheenjäsenillään. Tutkimuksessa oli mukana yli 15 000 
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vastaajaa 17 maasta; noin 8 500 diabeetikkoa, noin 2 000 perheenjäsentä ja noin 4 000 

terveydenhuollon ammattilaista. 

Tutkimuksessa yli puolet diabetesta sairastavista ilmoitti diabeteksen vaikuttavan negatiivisesti 

fyysiseen hyvinvointiin ja noin puolet psyykkiseen hyvinvointiin. Diabeteksen koettiin 

vaikuttavan negatiivisesti myös taloudelliseen tilanteeseen, perheen sisäiseen 

vuorovaikutukseen, ystävyys- ja työsuhteisiin sekä vapaa-ajan toimintaan. 75 % 

perheenjäsenistä ei ollut saanut koulutusta diabeteksen hoitoon liittyen, vaikka 

terveydenhuollon ammattilaisista 70 % pitää perheenjäsenen osallistumista oleellisena osana 

diabeteksen hyvää hoitoa. 63 % perheenjäsenistä on huolissaan diabetesta sairastavalle 

mahdollisesti kehittyvistä lisäsairauksista, ja 66 % perheenjäsenistä pelkää läheisensä yöllisiä 

hypoglykemiakohtauksia. (Dawn 2012.)  

Siinä missä diabetesta sairastavista 73 % kävi DAWN2:n mukaan säännöllisissä diabeteksen 

seurantatarkastuksissa, vain 32 % ilmoitti, että heiltä oli viimeisen vuoden aikana kysytty 

masennuksesta tai hoitoväsymyksestä. 63 % terveydenhuollon ammattilaisista oli yhtä mieltä 

siitä, että mahdollisuutta psyykkisen tuen antamiseen pitäisi lisätä. 20 % terveydenhuollon 

ammattilaisista ilmoitti saaneensa koulutusta diabeetikoiden psykologisen tuen tarpeen 

tunnistamiseen, ja 59 % terveydenhuollon ammattilaisista toivoi saavansa aiheesta lisää 

koulutusta. (Dawn 2012). 

 

Diabetes ja masennus  
 

Sairastuminen sinänsä, lisäsairaudet, matalat ja korkeat verensokerit sekä verensokerin 

vaihtelut ja diabeteksen usein haasteellinen hoito voivat vaikuttaa yleiseen vointiin ja mielialaan 

ja edesauttaa masennusta.  Masennus vaikuttaa usein itsensä hoitamiseen, sokeritasapainoon ja 

siten lisääntyneeseen lisäsairausriskiin. Voi syntyä noidankehä, jossa masentunut diabeetikko ei 

jaksa hoitaa itseään. Tämä taas altistaa lisäsairauksille, jotka ja altistavat yhä enemmän 

masennukselle. Lisäksi masennukseen voi liittyä ylipainoa ja lisääntynyttä tupakointia ja 

alkoholinkäyttöä, jotka lisäävät diabeetikoiden sairastuvuutta.  

Masennus on noin kaksi kertaa yleisempää diabetesta sairastavilla kuin ei-diabeetikoilla 

(Anderson ym. 2001). Tuoreehkossa tutkimuksessa todettiin kliininen masennustila 12 %:lla 

tyypin 1 diabeetikoista, kun se oli 3,2 %:lla terveistä verrokeista (Barnard ym. 2006). FinnDiane-

tutkimuksessa ensimmäisellä tutkimuskäynnillä 7,5 %:lla oli käytössään masennuslääke. Lisäksi 

yhdeksän vuoden seurannan aikana 18 % aloitti masennuslääkkeiden käytön (Ahola ym. 2012). 

Masennuslääkkeiden käytöstä ei tosin suoraan voi päätellä masennusta, koska niitä käytetään 

myös neuropaattisen kivun hoitoon. Tutkimuksessa kävi ilmi, että masennuslääkkeitä käyttävien 

naisten kuolleisuus oli suurempaa kuin niiden diabeetikoiden, joilla ei ollut käytössä 

masennuslääkkeitä.  

Suomalaisessa aineistossa (Nuutinen 2010) yli 70 % vastanneista arvioi diabeteksen vaikuttavan 

kielteisesti mielialaansa. Mieliala oli myös vahvasti yhteydessä elämänlaatuun ja 

komplikaatioihin.  
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Jo lievä depressio voi vaikuttaa diabeteksen omahoitoon ja heikentää olennaisesti elämänlaatua. 

Masennusongelmiin pitäisi puuttua silloin, kun ne ovat vielä ehkäistävissä. Mieliala, jaksaminen 

ja psykososiaaliset tekijät tulisikin ottaa huomioon jo hoidon suunnittelussa. Huono 

hoitotasapaino johtaa komplikaatioihin, lisäkustannuksiin ja lisää kuolleisuutta. Parhaita tuloksia 

masennuksen hoidossa on saatu lääkehoidon ja terapian yhdistelmillä. Toisaalta, kun 

sokeritasapaino paranee, myös masennuksesta on helpompi selvitä. Kun tuetaan sekä 

diabeteksen hoitoa että autetaan selviytymään stressistä, masennuksesta tai muusta 

psykososiaalisesta kuormasta, saadaan parempia tuloksia kuin keskityttäessä vain yhteen 

ongelmaan. 

 

Muut mielenterveyden häiriöt 
 

Diabetesta sairastavilla on todettu lisääntynyttä riskiä myös ahdistuneisuuteen ja 

syömishäiriöihin (mm. Saarni ym. 2003). Hoitamattomina muutkin erilaiset mielenterveyden 

häiriöt vaikuttavat omahoitoon ja sitä kautta diabetesta sairastavilla korostuneesti myös 

fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. 

Vaikka näyttö psyykkisten tekijöiden ja diabeteksen yhteydestä vahvistuu, jopa puolet 

depressioista jää maassamme diagnosoimatta. Masennuksen ja diabeteksen oireet sekoittuvat 

helposti, eikä lyhyillä vastaanotoilla ole aikaa perehtyä elämäntilanteeseen. Masennus on 

alihoidettua, ja sitä hoidetaan suurelta osin lääkkein. Terapeuttista tukea hyödynnetään harvoin.  

Suomessa terapia on suunnattu työikäisille, ja palveluita löytyy lähinnä yliopistopaikkakunnilta. 

Odotusajat ovat pitkiä. 

Diabeteshoitoon tarvitaan lisää koulutusta masennuksen tunnistamisesta sekä mielen ja kehon 

yhteydestä. Tarvitaan myös lisää mielenterveyden asiantuntijoita ja henkilökuntaa kuulemiseen. 

Myös elämänlaadun ja psykososiaalisen tilanteen arvioinnin kehittäminen on tärkeää 

asiakaslähtöisen ohjauksen tukena, sekä hoidon vaikutusten ja hoitojärjestelmän säännöllisessä 

arvioinnissa ja seurannassa. 

 

Toimintakyky ja työkyky 
 

Tyypin 1 diabeteksen ja työn yhdistämisestä on vain vähän tietoa, vaikka sairauden hoito vaatii 

työpäivinäkin toistuvaa verensokerin seurantaa ja insuliinipistoksia. Liian korkeat ja matalat 

verensokeritasot vaikuttavat oleellisesti ja akuutisti henkilön toiminta- ja työkykyyn. 

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen on tärkeä osa omahoidon tukemista. 

Insuliinihoitoon liittyy liian matalan verensokerin riski (DCCT 1993, Ratner ym. 2000). Riskiä 

lisäävät esim. ruokailun keskeytyminen tai myöhästyminen työtehtävien takia, fyysisesti raskas 

työ ja poikkeavat työskentelyolosuhteet (kylmä, kuuma). Liian matala verensokeri voi aiheuttaa 

vaaratilanteita monissa työtehtävissä, kuten korkealla työskenneltäessä ja ajoneuvoa 

kuljetettaessa. Liian matalaa verensokeria välttääkseen jotkut diabetesta sairastavat pitävät 
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tarkoituksellisesti verensokeritasonsa tavoitetasoa korkeammalla. Jos henkilö ei itse reagoi 

verensokerin laskuun, se voi ilmetä käyttäytymisen muutoksena tai jopa työtovereiden apua 

vaativana tajunnantason laskuna. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että lähityötoverit ja esimies 

tietävät sairaudesta ja miten tulee toimia. 

Itä-Suomen yliopiston Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä -hankkeen tulosten mukaan 

tyypin 1 diabetesta sairastavista yhdeksällä kymmenestä esiintyi työssä ainakin yksi riskitekijä, 

jonka yhteydessä diabetes olisi huomioitava.  Verensokeriarvoihin haitallisesti vaikuttavien 

tekijöiden esiintyminen työssä oli yleistä. Silti vain 6 % ilmoitti, että työpaikalla oli tehty 

muutoksia työjärjestelyissä diabeteksen vuoksi.  Vastanneista 72 % koki uupumusta hyvän 

verensokeritason ylläpitämisessä ja 55 % oli huolissaan työkyvystään. Työuransa aikana 28 % oli 

salannut sairautensa työtoverilta ja 18 % lähiesimieheltä.  Sairautensa salanneilla oli 

työelämässä mm. useammin huolta sairaudestaan, syrjityksi tulemisen kokemuksia ja pelkoa 

erityisasemaan joutumista kuin diabetestaan salaamattomilla.  Työterveyshuollon tietoisuus 

tyypin 1 diabetesta sairastavien työkyvystä ja työoloista oli puutteellista. (Hakkarainen ym. 

2011). 

Vertaistuki 
 

Vertaistukitoiminnassa osallistujien riittävästi samankaltainen elämäntilanne mahdollistaa 

toisten ymmärtämisen oman kokemuksen kautta. Usein osanottajat tuntevat tulevansa 

ymmärretyksi jo lyhyenkin viestin perusteella. Vertaisten empatia on erilaista kuin 

hoitohenkilökunnalta tai ei-diabeetikkoläheisiltä saatu. Vertaistuen vastavuoroisen ja tasa-

arvoisen jakamisen kautta voidaan yhdessä käsitellä vaikeitakin asioita ja kokea itsetunnon ja 

oman pätevyyden tunteen paranemista. (Laatikainen 2010.) Tämänkaltaisen voimaantumisen 

kautta yksilö voi kokea positiivisia muutoksia hoitomotivaatioonsa ja diabeteksen kanssa 

pärjäämiseen.  

Vertaistukea pitäisi olla jokaisen diabeetikon saatavilla eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. 

Vertaistukea voi saada ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Kohtaaminen voi tapahtua kasvotusten, 

verkossa, sähköpostilla tai puhelimitse. Ryhmätapaamisia voidaan järjestää esimerkiksi sairaalan 

osastolla, kuntoutusryhmissä, vertaisryhmissä ja harrasteryhmissä. Diabeetikkolapsille tuki tulee 

usein toisia diabetesta sairastavia lapsia tavatessa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, leireillä, 

harrastuksissa tai perhekerhojen tapaamissa. Erityinen vertaisten kohtaamistarve voi olla 

murrosikäisillä. Joissain tilanteissa vertaistoiminnan tarjoama psykososiaalinen tuki voi parantaa 

elämänhallintaa ja vähentää syrjäytymisen riskiä. 

 Yleinen käsitys on, ettei vertaistuki ole korvattavissa millään muulla toiminnalla (Mikkonen 

2009). Vertaistuen tulee olla luonteva osa hoitoketjua, jotta siihen on mahdollisuus sairauden ja 

elämän eri vaiheissa. Tämä vaatii yhteistyötä terveydenhuollon ja järjestöjen kesken. 

Vertaistukihenkilöiden ja -ryhmien ohjaajien tulee olla koulutettuja ja tukitoiminnan 

koordinoitua.  
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Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon ja hoidonohjauksen 

järjestäminen 
 

Diabetesta sairastavat lapset hoidetaan keskitetysti lastentautien yksiköissä, mutta 16-20 -vuotiaina he 

siirtyvät monin paikoin perusterveydenhuollon vastuulle. Aikuisilla keskitetty diabeteshoito on ensivaiheen 

hoitoa lukuun ottamatta monin paikoin purettu, erityisosaamista vaativan vakavan pitkäaikaissairauden 

ohjaus ja hoitaminen on hajautettu ja diabeteshoitajien toimet lopetettu. Tyypin 1 diabeteksen hoito 

perustuu hoidon omaan toteuttamiseen vaihtelevissa elämäntilanteissa ja elämän vaiheissa. Tähän 

tarvitaan riittävän kokemuksen omaavien ammattilaisten antamaa ohjausta ja tukea. Diabetesta 

sairastavien aikuisten hoito ja hoidonohjaus 

 

Tyypin 1 diabeetikoilla tärkeintä on korvata puuttuva insuliinineritys oikein ja riittävän joustavalla tavalla.  

Tässä käytetään monipistoshoitoa, jossa pistoksia tulee useita päivittäin, tai insuliinin pumppuannostelua. 

Näin pystytään parhaiten jäljittelemään haiman normaalia toimintaa.  

Terveydenhuollossa diabetesta sairastavien hoito pyritään systematisoimaan kirjaamalla 

hoitopolkukuvauksia, sekä oman organisaation sisäisiä hyvän hoidon malleja että alueellisia 

hoitoketjukuvauksia. Diabetesta sairastavien organisaation sisäisiä hyvän hoidon malleja on 

hiukan yli puolessa terveyskeskuksista (Winell 2009b) ja lähes kaikissa sairaaloissa (Koski 2011). 

Dehko-kyselyjen mukaan (n=680) sisäisistä hyvän hoidon malleista useimmat kohdistuvat tyypin 

2 diabeteksen hoitoon (52 % vastaajista) ja ehkäisyyn (42 % vastaajista). Tyypin 1 diabeetikoiden 

hoidossa olevasta hyvän hoidon mallista kertoi vain 26 % vastaajista. 13 % diabetestyötä 

tekevistä lääkäreistä ja hoitajista sanoo, että diabetesta sairastavien hoitoon liittyviä malleja ei 

ole lainkaan kuvattu. (Kuva 15) (Koski 2011.) 

 

Kuva 15. Hoito-organisaatioiden sisäisten diabeteksen hyvän hoidon kuvausten yleisyys 

sairaanhoitoiireihin tehdyn kyselyn mukaan vuonna 2009. (Koski 2009) 
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Alueellisia hoitoketjukuvauksia on tehty jonkin verran enemmän kuin organisaatioiden omia 

hyvän hoidon malleja. Dehko-kyselyjen mukaan nämä liittyvät tavallisimmin 

raskausdiabetekseen (46,9 % vastaajista) ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon (38,6 % vastaajista). 36 

% vastaajista kertoi alueellisesta tyypin 1 diabeetikoiden hoitoketjusta. (Kuva 16)  

 

Kuva 16. Alueellisten diabetekseen liittyvien hoitoketjukuvausten yleisyys sairaanhoitopiireihin 

tehdyn kyselyn mukaan vuonna 2009.  

Hoitoketjukuvausten tekeminen on lisääntynyt, mutta niiden ongelmana on päivittäminen ja 

saatavuus.  Kuvaukset ovat enimmäkseen sähköisessä muodossa. Hoitoketjukuvausten 

hyödyntäminen arkityössä on joissakin sairaanhoitopiireissä vielä puutteellista. Kuvauksia 

hyödyntää 65 % koko maan diabetestyötä tekevistä lääkäreistä ja hoitajista. 

Sairaanhoitopiireittäin hoitoketjukuvausten käyttö päivittäisen työn ohjaajana vaihtelee 42 

%:sta 93 %:iin diabetestyötä tekevistä. (Koski 2011.) 

Diabetesta sairastavat pääsevät näkemään vain osan näistä alueellisista hoitoketjukuvauksista. 

Osa on julkisesti nähtävillä sairaanhoitopiirin internetsivuilla, mutta osa on vain 

terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla Terveysportissa Lääkärin tietokannassa. 

Tyypin 1 diabeteksen hoitoketjut sairaanhoitopiireittäin (tilanne 5.2. 2014, Lääkärin tietokanta) 

 HUS-alue: Hyvinkää (päiv. 10.2.2009), Lohja (päiv.14.6.2013), Porvoo (päiv.5.8.2013) 

 VSSHP (päiv. 18.6.2013) - linkki Terveysportista omaan portaaliin 

 PSHP (päiv.26.4.2013) 

 PPSHP (päiv. 23.10.2013) 

 SATSHP (päiv.?) - linkki Terveysportissa omille sivuille, avoin kaikille 

 EKSHP (päiv.21.3.2012) 

 PKSSK (päiv. 9.9.2011) 

 Carea (päiv. 28.6.2010) 

 Vaasan SHP (päiv. 27.11.2013) 
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Diabetesta sairastavien nähtävillä 

 SATSHP, avoin kaikille 

 LSHP, avoin kaikille 

 KHSHP, avoin kaikille 

 ESSHP, avoin kaikille 

 EKSHP, avoin kaikille 

 PKSSK, avoin kaikille 

 

Tyypin 1 diabetesta sairastavan hyvän hoidon järjestämiseen ja seurantaan tarvitaan 

systemaattisen hoitoketju- ja hoitopolkukuvauksen lisäksi toimiva, yksilöllinen ja 

asiakaslähtöinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Sen hyödyt ovat ilmeiset ja käyttöönotto 

diabetesta sairastavan hoidossa on etenemässä. Erityisen huomion tarvitsee pediatrisesta 

hoidosta aikuispuolelle siirtymisen toteutus ja hoidon jatkuvuuden takaaminen. 

Diabetesta sairastava tarvitsee vuosien kuluessa eri erikoisalojen ammattilaisten palveluja. 

Näiden palvelujen pitäisi olla omalla alueella saatavissa joustavasti yksilöllisesti todetun tarpeen 

ja hoitoon pääsyn kriteerien mukaisesti. Tavallisia erikoisaloja, joiden hoitoarvioita ja 

toimenpiteitä vuosien varrella usein tarvitaan, ovat sydänsairaudet ja sepelvaltimotaudin hoito, 

silmäsairaudet ja verkkokalvosairauden valopoltto tai lääkepistos sekä kirurginen hoito, 

verisuonikirurgia (ja toimenpideradiologia) ja jalkojen verenkierron ongelmien hoito, 

jalkatyöryhmän konsultaatiot, suun sairauksien hoito, munuaissairauksien hoito ja hermokivun 

hoidot. Tarvitaan myös ennaltaehkäisevää hoidossa jaksamisen, sairauteen sopeutumisen ja 

mielenterveyden tukea sekä koulutusta ja työvälineitä masennuksen ja muiden mielenterveyden 

häiriöiden tunnistamiseen sekä mielenterveyden ammattilaisten palveluita.   

 

Lasten ja murrosikäisten diabeetikoiden hoito 
 

Lasten ja nuorten diabeteksen hoidossa käytetään nykyisin suurimmaksi osaksi monipistoshoitoa tai 

pumppuhoitoa. Myös lasten diabeteksen hoidon järjestämisestä on eri sairaanhoitopiireissä tehty 

kuvauksia ja mm. hoitoreittiohjeistuksia, joita päivitetään säännöllisin välein. Diabetesta sairastavat lapset 

tarvitsevat päivähoito- ja koulupäivän aikana aikuisia insuliinihoitonsa toteuttamiseen.   

  

Päiväkodissa ainakin lapsen hoitoryhmän hoitajat opastetaan diabeteksen hoitoon diabeteshoitajan 

toimesta. Ongelmia diabeteksen hoidon toteuttamisessa on ollut koulupäivien aikana, mutta sosiaali- ja 

terveysministeriön tekemän selvityksen perusteella tehty toimintamallisuositus on jonkin verran 

selkiyttänyt tilannetta (STM:n selvityksiä 2010:9).  

Diabeteksen hoito päiväkodissa perustuu päivähoitolakiin (36/1973) ja -asetukseen (239/1973) sekä 

sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen turvallisesta lääkehoidosta (STM:n oppaita 2005:32) ja 

kuntainfoon pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta päivähoidossa (Kuntainfo 

5/2012).  
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Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan päivähoidon tulee olla terveydellisiltä ja muilta 

ominaisuuksiltaan lapselle ja lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva. Jos päiväkodissa on erityisen hoidon ja 

kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, tulee tämä huomioida hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja 

kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä. 

Diabeetikkolapsille tulisi tehdä lääkehoitosuunnitelma yhteistyössä terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen 

ja lapsen vanhempien kanssa osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Nykytilanteessa insuliinihoidon 

antamista ei kuitenkaan voida vaatia muilta kuin terveydenhuollon ammattilaisilta. Lapsen insuliinihoidon 

toteuttaminen päivähoidossa perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen, lisäkoulutukseen ja 

lapsikohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan. Päivähoitolainsäädännön uudistusta valmistellaan parhaillaan. 

On erittäin tärkeää turvata pitkäaikaissairaiden lasten tuki jatkossakin. 

Koulupäivän aikainen diabeteksen omahoidon tuki on terveydenhuoltolain mukaan osa 

kouluterveydenhuollon tehtäviä yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa (1326/2010 16 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lisäksi Toimintamallin diabetesta sairastavien lasten koulupäivän 

aikaisesta hoidosta (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:9).  

Ennen koulun aloitusta, koulun vaihtuessa ja yläkouluun siirryttäessä tulisi pitää vanhempien, koulun 

edustajien ja hoitopaikan henkilökunnan välinen yhteisneuvottelu, jonka tarkoituksena on sopia 

koulupäivän aikaisesta diabeteksen hoidon käytännön järjestelyistä ja eri toimijoiden välisestä työnjaosta. 

Yhteisneuvottelussa olisi hyvä kirjata suunnitelmalomakkeeseen sovitut asiat. Koulupäivän aikana lapsi 

tarvitsee iän ja kehityksensä mukaista ohjausta ja apua mm. verensokerimittauksissa, tuloksen tulkinnassa, 

insuliinin pistämisessä ja annostelussa, esim. liikunta- ja retkipäivinä sekä ensiaputilanteissa. Lisäksi 

vanhemmat toimittavat koululle selkeät, yksinkertaiset ohjeet insuliiniannoksista ja ruoka-annoksista sekä 

verensokeritasoista ja niiden vaikutuksesta hoitoon (STM:n selvityksiä 2010:9).  

Tuen toteuttamisen käytännöt vaihtelevat kouluittain ja alueittain. Usein diabeetikkolapsilla on 

ryhmäkohtainen tai oma koulunkäyntiavustaja tukenaan. Eri kunnissa on vaihtelevasti ollut saatavilla 

koulunkäyntiavustajia etenkin pienten koululaisten tueksi, mutta taloustilanteen kiristyessä uhkana on 

avustajaresurssien vähentäminen. Vastuu diabeetikon koulupäivän turvallisesta sujumisesta on sekä 

vanhemmilla että kouluterveydenhuollolla, ja hoitopaikat avustavat näissä tilanteissa tarvittaessa. Useasti 

koulun aloitukseen ja siirtymiin liittyy vanhempien huolta lapsen turvallisuudesta. Toisaalta myös eri 

toimijoilla saattaa olla virheellisiä ennakkokäsityksiä tai pelkoja diabeteksen hoitoon liittyen. Diabeteksen 

hoito sujuu usein paremmin, jos tulevia muutostilanteita ennakoidaan hyvissä ajoin. Murrosikäisten 

nuorten diabeteksen omahoito ja sen tukeminen koulupäivien aikana on haasteellista ja tarvittaisiin uusia 

toimia, jotta myös nuorten hoito toteutuisi nykyistä paremmin.  

 

Omahoidon ohjaus ja tuki 
 

Koska diabetes on omahoitoinen sairaus, hoidon toteuttaminen on joka päivä diabetesta sairastavan omalla 

vastuulla. Hoidon kokonaisuuden hallinta ja soveltaminen omaan elämään on iso haaste. Jotta omahoito 

onnistuisi, diabetesta sairastava tarvitsee hyvän ohjauksen, jossa huomioidaan sairauden yksilöllinen 

luonne. Ohjauksen ja tuen tulee olla jatkuvaa ja perustua yksilölliseen tarpeeseen. Omahoito ei saa 

tarkoittaa yksinhoitoa.  

Tyypin 1 diabeteksessa hoidon kokonaisuuden hahmottaminen ja insuliinihoidon toteuttaminen ovat 

olennaista sisältöä omahoidon ohjauksessa. Se vaatii aikaa ja asian äärelle istumista. Ohjattavan pitää 
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ymmärtää laajalti aineenvaihduntaa, mitä omassa elimistössä tapahtuu. Hänen pitää ymmärtää ruuan, 

insuliinin ja liikunnan vaikutukset arjessa ja myös erityistilanteissa sekä osata verensokerin seurannan 

avulla itse säädellä niitä. Monipistoshoidon idea, perusinsuliinin ja ateriainsuliinin tehtävät, hiilihydraattien 

arviointi, ateriainsuliinin ja hiilihydraattien suhde eri aterioilla sekä sopiva perusinsuliiniannos ovat ne 

peruselementit, jotka pitäisi ohjata huolella. Käytännössä näiden oppiminen tapahtuu kokeillen, usein 

yrityksen ja erehdyksen kautta. Hoidossa keskeistä on riittävän hallinnan tunteen saavuttaminen, että 

pystyy omalla toiminnallaan ennakoimaan ja vaikuttamaan verensokerin käyttäytymiseen. Muussa 

tapauksessa päivittäinen hoito on vain reagoimista senhetkiseen verensokeriin, mikä johtaa usein 

verensokerin heittelyyn. Tämä taiteilu liian matalan ja korkean verensokerin keinulaudalla voi altistaa 

ennen pitkää uupumiselle.    

Hoidon kokonaisuuden hahmottamiseen liittyy sairauden luonteen ymmärtäminen, miten diabetes 

vaikuttaa elimistössä pitkään jatkuessaan. Keskustelu lisäsairauksista ja niiden ehkäisystä on tärkeä osa 

omahoidon ohjausta. Keskustelun tulee olla rohkaisevaa ja toivoa antavaa, koska lisäsairauksiin liittyy 

paljon pelkoja. Diabetesta sairastavan tulee olla tietoinen, mitä asioita hoitopaikassa seurataan ja miksi. 

Hänen tulee olla myös itse perillä, mitä hoitopaikassa tehtävien seurantakokeiden tulokset tarkoittavat.  

Uuden haasteen omahoidon ohjaukselle on tuonut tekniikan kehittyminen. Tietokoneohjelmat 

verensokerimittareihin, insuliinipumput ja jatkuvasti verensokeria mittaavat sensorit ovat tulleet 

omahoidon avuksi, mutta ne eivät ole vähentäneet ohjauksen tarvetta. Esimerkiksi pumppuhoidon 

aktiivinen hyödyntäminen edellyttää huolellista ohjausta ja rohkaisua eri toimintojen kokeiluun, muuten 

pumppu toimii vain insuliinin annosteluvälineenä. Sensoroinnin tulosten huolellinen läpikäynti 

vastaanotoilla on edellytys niiden hyödyntämiselle insuliinihoidon suunnittelussa.  

Omahoidon ohjauksessa on tärkeää huomioida psykososiaalisen tuen tarve. Terveydenhuollon 

ammattilaisen tulee ymmärtää sairauden luonne, mitä diabetes merkitsee henkilön arjessa ja 

elämänpiirissä. Tuen tarve vaihtelee, kuormittavissa elämäntilanteissa voimavarat diabeteksen hoitoon 

ovat vähäisemmät ja tuen tarve suurempi. Voimavarojen kartoitus on tärkeä osa omahoidon ohjausta, ja se 

on mahdollista hyvässä vuorovaikutuksessa, jossa on tilaa diabetesta sairastavan kokemuksille. Kuulluksi 

tuleminen ja arvostava kohtaaminen ovat hyvän vuorovaikutuksen elementtejä. Kokonaisvaltaisella 

ohjauksella, jossa huomioidaan myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, voidaan vahvistaa diabetesta 

sairastavan pystyvyyden tunnetta, mikä on edellytys oman motivaation heräämiselle ja säilymiselle. 

Tärkeä tuki omahoidolle on yhteys toisiin diabetesta sairastaviin. Ryhmäohjauksen kehittäminen 

yksilöohjauksen rinnalla on tärkeää. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, se toimii peilinä omalle tilanteelle, siellä 

on mahdollista jakaa diabetekseen liittyviä ajatuksia ja tunteita ja löytää toisten avulla toimivia ratkaisuja 

arjen ongelmatilanteisiin. Ryhmä tarjoaa myös mahdollisuuden paremmin ymmärtää itseä ja hyväksyä 

diabetes osaksi omaa elämää.  

Omahoidon ohjauksessa keskeiset elementit sekä ohjaajan että ohjattavan näkökulmasta ovat tieto-taito-

tunne. Ohjaajalla tulee olla paljon tietoa ja asiantuntemusta diabeteksesta, ja hänen tulee pitää tietouttaan 

ajan tasalla. Haasteellisin asia ohjauksessa on kuitenkin taito-osuus: tiedon soveltaminen käytäntöön. 

Diabetesta ei voi hoitaa rutiinilla eikä kaavoilla, vaan on osattava soveltaa. Ohjauksessa pitää myös välittyä 

ohjaajan aito kiinnostus ja tunne välittämisestä, mikä on edellytys hyvän vuorovaikutussuhteen 

syntymiselle. Omahoidon ohjaus on pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä, ja sen arvostusta on 

syytä kohottaa. Ohjaustyöhön hyvin koulutettu ja innostunut henkilökunta on tärkeä voimavara tyypin 1 

diabeteksen hoitoa kehitettäessä.  
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Diabeetikon raskaus  
 

Suomessa hoidetaan nykyään vuosittain noin 350 tyypin 1 ja 50-60 tyypin 2 diabeetikon raskautta ja 

synnytystä. Diabeteksen esiintyvyyden kasvun myötä myös diabeetikoiden raskauksien määrä tulee 

lisääntymään ja koska myös sairastumisikä laskee, yhä useammalle raskaana olevalle on ehtinyt kehittyä 

sairastamisajan pidentyessä diabeteksen lisäsairauksia.  

Hyvä sokeritasapaino raskauden alussa parantaa oleellisesti diabeetikon raskauden ennustetta. Sen vuoksi 

olisikin tärkeää ohjata raskautta harkitseva diabeetikko äitiyspoliklinikalle raskauden suunnittelukäynnille. 

Raskauden suunnittelun tarkoituksena on antaa tietoa diabeetikon raskauden erityispiirteistä, auttaa 

diabeetikkoa saavuttamaan ja säilyttämään hyvä sokeritasapaino sekä tunnistaa ja tarvittaessa hoitaa 

diabeteksen lisäsairaudet. Samalla yritetään selvittää raskauteen mahdollisesti liittyvät äidin ja sikiön 

hyvinvointia uhkaavat riskitekijät. Tarvittaessa voidaan antaa raskauden ehkäisyneuvontaa ja suositella 

raskauden siirtämistä ajankohtaan, jolloin sokeritasapaino on riittävän hyvä. Tupakoinnin lopettamista 

tulee suositella erityisen painokkaasti. Hyvästä tiedottamisesta huolimatta vain 30-40 % diabeetikoiden 

raskauksista on suunniteltuja. 

Raskauden seuranta tapahtuu säännöllisillä äitiyspoliklinikkakäynneillä, jolloin keskeistä on äidin 

verensokeritasapainon ja sikiön hyvinvoinnin seuranta. Moniammatillinen yhteistyö on oleellista 

diabeetikon raskauden hoidossa - ainakin sisätautilääkärin, diabeteshoitajan ja synnytyslääkärin tulisi 

kuulua hoitotiimiin.  

Raskauden ei ole todettu lisäävän diabeteksen lisäsairauksien esiintyvyyttä eikä pahentavan niitä pysyvästi. 

Diabeteksen aiheuttamista elinmuutoksista etenkin nefropatia eli munuaissairaus lisää 

raskauskomplikaatioiden vaaraa. Esimerkiksi pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riski on noin 50 % 

nefropatiaa sairastavilla. Diabeettinen retinopatia eli verkkokalvosairaus voi pahentua raskauden aikana, 

mutta muutokset ovat yleensä palautuvia.  

Diabeetikkoäitien hoidossa sekä ennen raskautta että raskauden aikana on tapahtunut suuri muutos viime 

vuosikymmenien aikana. Tästä huolimatta heidän lapsillaan on edelleen suurentunut suurikasvuisuuden 

riski ja vastasyntynyt tarvitsee merkitsevästi useammin hoitoa lastenosastolla kuin terveen äidin lapsi. 

Tämän lisäksi diabeetikkoäitien lapsilla synnynnäisten epämuodostumien on suurentunut. Äidin hyvä 

sokeritasapaino ennen raskautta ja raskauden aikana vähentää vastasyntyneen ongelmien lisäksi myös 

lapsen myöhempää sairastavuutta. 

Koska niin diabeetikkoäidin kuin syntyvän lapsenkin seuranta ja hoito vaativat erityisosaamista, on 

perusteltua keskittää hoito sairaaloihin, joissa on kokemusta sekä diabeetikon raskauden että synnytyksen 

hoidosta sekä ympärivuorokautinen vastasyntyneen hoitovalmius. 

Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä julkaisi vuonna 2012 hoitosuosituksen, joka sisältää 

yksityiskohtaisempaa tietoa diabeetikon raskauden hoidosta ja seurannasta. 

http://www.diabetes.fi/files/2169/Diabeetikon_hoito_raskauden_aikana.pdf 

 

 

http://www.diabetes.fi/files/2169/Diabeetikon_hoito_raskauden_aikana.pdf
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Ravitsemusohjaus ja ravitsemusterapia  
 

Tyypin 1 diabetesta sairastavan ravitsemusohjaus on yksi hoidon kulmakivistä. Tyypin 1 

diabetesta sairastavan ravitsemushoito perustuu kokonaisterveyttä, erityisesti sydän- ja 

verisuoniterveyttä, edistävään syömiseen ja ateriakohtaiseen hiilihydraattien laskemiseen.  

Insuliiniannoksia säädetään itse verensokerimittausten sekä aterian sisältämän 

hiilihydraattimäärän ja liikunnan perusteella.   

Erityistä ravitsemuksellista huomiota tarvitsevat lapset normaalin kasvun turvaamiseksi ja 

ikäihmiset. Ravitsemusterapian erityistilanteita ovat diabetesta sairastavilla muita yleisempi 

keliakia, mahalaukun ja suoliston hermotuksen toimintahäiriöt ja imeytymishäiriöt, haiman muu 

vajaatoiminta, atrofinen mahalaukun tulehdus, B12-vitamiinin puutos, kohonnut verenpaine, 

munuaisten vajaatoiminta ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt. Tyypin 1 diabetesta sairastavien 

ylipaino on lisääntynyt, joten painonhallinta ja insuliinihoito vaativat myös erityishuomiota. 

Tyypin 1 diabetesta sairastavalla tulee olla mahdollisuus päästä yksilöllisen tarpeensa mukaisesti 

ja sairauden eri vaiheissa ravitsemusalan ammattilaisen eli ravitsemusterapeutin vastaanotolle 

ja ohjaukseen omassa hoitoyksikössään. Ravitsemusterapeutti on olennainen henkilö 

diabetestiimissä. 

 

Jalkojen tutkiminen ja jalkaterapia  
 

Kunnolliset oikean kokoiset jalkineet, jalkojen omahoito ja omatoiminen säännöllinen seuranta 

kuuluvat diabeteksen perushoitoon, koska vakavat jalkaongelmat kehittyvät estettävissä olevista 

ja alkujaan pieneltä tuntuvista ongelmista.  Taustalla on sekä hermo- että verisuonimuutokset ja 

kudosten sokeroitumisen vaikutukset niveliin ja lihaksiin Hermomuutokset aiheuttavat lihasten 

toiminnan muuttumisen seurauksena jalan rakenteen muutoksia ja tuntohäiriöitä. 

Verisuonimuutokset ovat tavallisesti valtimoiden ahtaumia, jolloin verenkierto heikkenee, iho 

ohenee ja haavojen paraneminen hidastuu. Hermo- ja verisuonimuutokset yhdessä aiheuttavat 

jalkojen altistumisen painevaurioille ja iho-ongelmille, joista pitkälle edennyt seuraus on 

jalkahaava. Se saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa jalka-amputaatioon. 

Diabetesta sairastava tarvitsee erikseen jalkojen hoidon ammattilaisen eli jalkojenhoitajan tai 

jalkaterapeutin antamaa yksilö- tai ryhmäohjausta jalkojen omahoitoon. Jalat tutkitaan 

säännöllisesti myös diabetesvastaanotolla. Lääkäri tai hoitaja tekee perusteellisemman 

jalkatarkastuksen, jossa kiinnitetään huomiota ihon kuntoon, mahdollisiin asentovirheisiin, 

verenkiertoon ja hermojen toimintaan sekä jalkineisiin. Jalkojen riskiluokituksen ja todettavien 

ongelmien perusteella diabeetikko ohjataan tarvittaessa jalkaterapeutin vastaanotolle.  

Jalkaterapiapalveluita tulisi olla saatavilla omassa hoitoyksikössä. Jalkaterapeutti on tärkeä osa 

diabetestiimiä. Yhden amputaation estämisellä voidaan palkata jalkaterapeutti vuodeksi. 
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Liikunnan ohjaus ja fysioterapia 

 
Liikunnalla on monia suotuisia vaikutuksia tyypin 1 diabetesta sairastavien aineenvaihduntaan, 

yleiskuntoon, sydän- ja verisuoniterveyteen ja yleiseen jaksamiseen. Insuliinin, ravinnon ja 

liikunnan yhteensovittaminen on tärkeää verensokeritasapainon ylläpitämiseksi.  

Diabetes ei yleensä ole este liikunnalle. Vakavat lisäsairaudet voivat tuoda rajoituksia, mutta 

yleensä tyypin 1 diabetesta sairastava voi harrastaa eri lajeja, kunhan suunnittelee toimintansa 

tarkoin.  Myös vaativimmat lajit, kuten pitkän matkan hiihdot ja juoksut onnistuvat 

nykyaikaisella hoidolla varsin hyvin. Kilpaurheiluun osallistuminen vaatii erityistä perehtymistä ja 

suunnittelua sekä insuliininannostelun, ravitsemuksen että nestetasapainon ja tankkauksen 

suhteen. Diabeteksen ja vaativamman liikunnan yhteensovittaminen edellyttää hoidonohjausta 

antavalta erityistä osaamista. 

Erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä pitkään tyypin 1 diabetesta sairastavilla. Sokeria 

kiinnittyy nivelkalvoille ja lihasten kiinnityskudoksiin ja jänteisiin. Nivelten liikkuvuuden 

alentuminen ja jäykistyminen altistaa jalkahaavoille. Tavallisia yläraajaongelmia ovat ns. jäätynyt 

olkapää, erilaiset hermo- ja jännepinteet ja käsien nivelten jäykistyminen. Hermovauriot voivat 

vaikuttaa liikkuvuuteen ja asentotuntoon.  

Fysioterapeutin ja tarvittaessa erityisliikunnanohjaajan palveluita tulisi olla saatavilla 

yksilöllisesti todetun tarpeen mukaan omassa hoitoyksikössä. 

Suun terveys 
 

Suu ja hampaat ovat osa ruoansulatuselimistöä ja suussa on meille hyödyllinen normaali 

bakteerifloora. Hampaiden pinnat tarjoavat hyvät olosuhteet bakteerien tarttumiselle ja 

hammasplakin kertymiselle Suuhygienian pettäessä tai olosuhteiden muuttuessa bakteereille 

erityisen suotuisiksi, bakteereiden määrä lisääntyy, kudosten sairastuessa mikrobien 

valtasuhteet muuttuvat ja sairautta aiheuttavien bakteerien määrä lisääntyy.  

Hampaiden reikiintyminen eli karies lienee tunnetuin suun sairaus. Sen edetessä voi kehittyä 

hampaan juuren kärkeä ympäröivä tulehdus eli periapikaalinen parodontiitti. Hampaan 

kiinnityskudosten sairauksia ovat ientulehdus eli gingiviitti ja hampaan vieruskudoksen tulehdus 

eli marginaalinen parodontiitti, joka edetessään johtaa hampaan juurta tukevan luun 

tuhoutumiseen. Kiinnityskudossairautta esiintyy väestössämme kahdella henkilöllä kolmesta 

aikuisesta. Pitkään hoitamatta jatkuessaan tällaisilla tulehduksilla on todettu olevan yhteyttä 

sydän ja verisuonisairauksien riskiin. 

Kun diabeteksen hoitotasapaino on hyvä, ei riski hampaiden reikiintymiselle ole ei-diabeetikkoa 

suurempi. Verensokerin ollessa koholla, myös suun nesteet ovat sokerisia ja toimivat 

ravintolähteenä reikiä aiheuttaville bakteereille. Ravintoa saadessaan nämä bakteerit kykenevät 

tuottamaan happoja, jotka tuhoavat kovaa hampaan pintaa. Tätä tarkoittaa happohyökkäys. Sen 

toistuessa riittävän usein tulee hampaan kovaan kiilteeseen oikea reikä. Reiän sisällä, sen 

pohjalla hammas on yhtä pehmeää, kuin toffeekarkki. Sitä pehmeää ainesta hammaslääkäri 
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poistaa poraamalla. Oleellista on myös aterioiden laatu ja tiheys. Normaali sylki kykenee 

suojelemaan hampaita, kun aterioiden määrä rajoittuu 5-6 kertaan päivässä. Janojuomaksi 

kannattaa aina valita pelkkä vesi, sillä siitä ei seuraa happohyökkäystä. Diabeteksen huono 

hoitotasapaino saattaa vähentää syljen eritystä. Tämä heikentää syljen mahdollisuuksia suojata 

hampaita. 

Diabetes altistaa erityisesti hampaan kiinnityskudossairauksille. Parodontiittia sanotaankin 

diabeteksen kuudenneksi komplikaatioksi. Diabeetikon riski sairastua parodontiittiin on 2-4-

kertainen ei-diabeetikkoon verrattuna. Diabeetikon parodontiitti on myös vaikea-asteisempi ja 

sen vaste hoidolle on huonompi. On mahdollista, että parodontiitin hoito parantaa 

hoitotasapainoa myös tyypin I diabeetikkojen kohdalla. Tämä on tutkimuksissa osoitettu tyypin 

II diabetesta sairastavilla. 

Suurin osa hampaiston sairauksista olisi ehkäistävissä puhdistamalla hampaat ja hammasvälit 

kahdesti päivässä. Jokaisen diabeetikon tulisi olla hammaslääkärin säännöllisessä hoidossa. 

Hampaan vaurioiduttua varmin tapa päästä tulehduksesta eroon on poistaa hammas. Muiden 

hoitovaihtoehtojen yhteydessä tulee potilaskohtaisesti pohtia ennustetekijöitä, joita ovat 

yleissairaudet, lääkitykset, terveystottumukset sekä etenkin halu ja kyky päivittäiseen 

omahoitoon. Oman käyttäytymisen merkitys on suunnattoman suuri. 

 

Psykologinen tukeminen ja psykoterapia 
 

Psykologisen tuen perustana on sairastuneiden tarpeista lähtevä, kunnioittava vuorovaikutus sekä 

asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen ohjaus. Ohjauksessa on tarpeen huomioida merkkejä kognitiivisista, 

tunne-elämään tai sosiaaliseen elämään liittyvistä haasteista, jotka saattavat vaikuttaa omahoitoon, 

erityisesti silloin, jos hoitotulokset heikkoja. ”Minimitasolla” asiakkaalla tulee olla mahdollisuus päästä 

tarvittaessa mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolle, mikäli kyseisiä palveluja on paikallisesti 

saatavissa. 

Nykyistä riittävämpiä aika- ja koulutusresursseja ohjaukseen tarvitaan, jotta hoidonohjauksessa on 

mahdollista  

 aktiivisesti ja säännöllisesti kysyä ja selvittää elämäntilannetta, psyykkistä jaksamista sekä 

diabetekseen ja omahoitoon liittyviä asenteita, uskomuksia ja huolia (mukaan lukien kognitiiviset 

tekijät)  

 hyödyntää kyselyitä tai validoituja arviointivälineitä, keskustella tuloksista ja havainnoista henkilön 

ja tarpeen mukaan muiden tiimin jäsenten kanssa 

 toteuttaa diabetesohjausta olemassa olevin diabetesohjaussuosituksin ja periaattein (esim. 

Diabeteksen hoidonohjauksen laatukriteerit, Dehko-raportti 2003:3) 

 ohjata tarvittaessa diabetesta tuntevan mielenterveyden ammattilaisen luo (indikaatioina esim. 

vaikeudet sairauden hyväksymisessä, masennus, ahdistuneisuus, persoonallisuuden häiriöt, 

riippuvuudet, hypoglykemian pelot, syömishäiriöt, oppimisvaikeudet …). 
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Parhaiten psykologisten tarpeiden huomiointi hoitopaikoissa toteutuu siten, että mielenterveyden 

ammattilainen (psykologi) on jäsenenä hoitotiimissä, mikä mahdollistaa säännöllisen arvioinnin ja 

keskustelun arviointien pohjalta, mutta jolloin voidaan hyödyntää menetelmiä ja tukea laajemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin. Tällaisista käytännöistä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Ruotsissa. Tiimissä 

oleva mielenterveyden ammattilainen voi hyödyntää tarvittaessa kattavampia psykologisia arviointeja ja 

osallistua kroonista sairautta sairastavien kokonaisvaltaisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja 

seurantaan. Suositeltavaa on, että mielenterveyden ammattilainen on tiimissä saatavilla ja mukana 

ohjauksessa, osallistuu tiimipalavereihin ja ohjaa tiimiä psykososiaalisissa ja käyttäytymiseen liittyvissä 

kysymyksissä sekä kouluttaa ammattilaisia alaan liittyvissä kysymyksissä.  

Tällä hetkellä mahdollisuuksia ohjata psykologisen, psykiatrisen ja terapeuttisen tuen piiriin tarjoavat  

 terveyskeskukset (terveyskeskuspsykologit) 

 työterveyshuolto (työterveyspsykologit) 

 sairaaloiden psykiatriset poliklinikat 

 mielenterveystoimistot (usein tarvitaan lääkärin lähete) 

 paikkakunnan yksityiset psykologi- ja terapeuttipalvelut 

 Kelan tukema psykoterapia (tämä mahdollisuus on olemassa vain työelämässä oleville). 

Mielenterveyspalvelut ovat usein varsin kuormitettuja, ja mahdollisuus päästä niiden piiriin vaihtelee. 

Työelämän ulkopuolella olevien ei ole mahdollista päästä psykoterapiaan muutoin kuin omakustanteisesti, 

joten psykoterapia on taloudellisista syistä monien sitä kipeästi tarvitsevien ulottumattomissa.  

Tehokkainta olisi ajoissa saatu, matalan kynnyksen psykologinen tuki, jolloin monia ongelmia, hoidossa 

kuormittumista sekä niiden aiheuttamia lisäsairausriskejä voitaisiin ehkäistä ennalta. Psykologista tukea 

tulee olla tarjolla erityisesti sairastumisen ja elämänmuutosten sekä muiden psykososiaalisten 

kuormitusten yhteydessä, ja vastaanotolle tulee olla mahdollisuus päästä ilman erillistä lähetettä. 

Diabetesspesifejä psykososiaalisen tuen tarpeiden arviointivälineitä tulee kehittää ohjauksen tueksi.  

Diabetesta sairastavien psykologinen tuki on tällä hetkellä järjestetty vaihtelevasti. Siitä, millaisia käytäntöjä 

hoitopaikoissa tällä hetkellä on ja miten tuki on järjestetty, on tarpeen laatia selvitys.  

 

Määräaikaistarkastukset 
 

Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoitoon ja seurantaan kuuluu omahoidon toteutumisen 

arvioinnin ja tukemisen ohella erilaisia määräaikaistutkimuksia, joiden tavoitteena on selvittää 

lisäsairauksien riskitekijöiden tilannetta ja kehittymistä sekä seuloa mahdollisia lisäsairauksia, 

jotta niiden kehitys voidaan pysäyttää tai hidastaa varhaisella toteamisella ja hoitoa 

tehostamalla. 

Lääkärin tekemässä kliinisessä tutkimuksessa mm. mitataan verenpaine ja selvitetään sydämen 

ja verisuoniston kunto sekä jalkojen tilanne. Lisäksi kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin 

otetaan tarkempia laboratoriokokeita, joilla tarkkaillaan erityisesti sokeritasapainoa, rasva-

aineenvaihduntaa ja munuaisten toimintaa. Silmänpohjat valokuvataan 1-2 vuoden välein. 

Ajoterveyden arviointi tapahtuu vastaanotolla yksilöllisesti 1-5 vuoden välein. 
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Kuva 17. Diabetesta sairastavan määräaikaiskäynnin sisältö.  

 

Seuraavat tutkimukset otetaan tarvittaessa: TSH, jos potilaalla on hypoglykemioita tai 5 vuoden välein; 

keliakiavasta-aineet diagnoosivaiheessa kaikilta T1- diabeetikoilta ja seuranta 5 vuoden välein 20. 

ikävuoteen asti ja myös myöhemmin, jos potilaalla on keliakiaan sopivia vatsa-oireita tai anemia; B12-

vitamiinipitoisuus 3–5 vuoden välein metformiinia käyttäviltä aikuisilta. (Diabetes Käypä hoito-suositus, 

2013) 

 

Kuntoutus 
 

Diabetekseen sairastuneilla tulee olla mahdollisuus päästä sopeutumisvalmennukseen ja 

kuntoutukseen tarpeidensa mukaisesti. Kuntoutuksen pitäisi olla kiinteä osa diabeteksen hoitoa 

heti diagnoosista lähtien. Diabeteskuntoutus on kokonaisvaltainen muutosprosessi, jonka 

tavoitteena on diabetesta sairastavan lapsen tai aikuisen toimintakyvyn, itsenäisen 

3–6 kuukauden välein Vuosittain  1–3 vuoden välein 

omahoidon toteutuminen ja 

ongelmat, hoitoväsymys 

kreatiniinipitoisuus, 

laskennallinen glomerulusten 

suodatusnopeus (eGFR) 

ALAT 

HbA1c mikroalbuminuria lipidit 

hypoglykemiat (glukoositaso, 

jolla oireita), ketoasidoosit 

jalkojen kunto silmänpohjakuvaus 

paino, liikunta, elintavat hampaat aikuisilla EKG ja fyysisen 

suorituskyvyn muutokset 

pistospaikat verenpaineen mittaus ja 

sykkeen tunnustelu 

 

jalkojen tutkiminen (riskijalat) PVK  

 P-K ja Na verenpainelääkitystä 

käyttäviltä 

 

 ajoterveys  
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selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Diabeteskuntoutuksen tulee olla 

suunnitelmallista, jatkuvaa ja pitkäjänteistä. (Diabetesliitto 2008)  

Diabetesta sairastavien lasten kuntoutuksen tavallisin muoto on sopeutumisvalmennus. Vuonna 

2008 sopeutumisvalmennukseen osallistui 12 % diabetesta sairastavista lapsista ja nuorista – 

vuosina 2003 ja 2005 siihen osallistui vielä 15 %. Myös sopeutumisvalmennukseen pääsyssä on 

suuria eroja hoitoyksiköiden välillä. Sopeutumisvalmennuksesta tarvittaisiin valtakunnallisesti 

yhtenäinen linjaus, jotta lapset ja nuoret saisivat tarvitsemaansa kuntoutusta. (Winell 2009) 

Vuonna 2012 Kelan maksamaa kuntoutusta sai 1 098 diabetesta sairastavaa aikuista. Määrä oli 1 

% kaikista kuntoutuspalveluja saaneista aikuisista. Pääosa diabeteskuntoutujista oli 45–64-

vuotiaita, miehille ja naisille myönnettiin kuntoutusta yhtä paljon. Yli puolet 

diabeteskuntoutuksesta oli harkinnanvaraista lääkinnällistä kuntoutusta, loput lakisääteistä 

vaikeavammaisten kuntoutusta sekä vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta. Kuntoutusrahaa 

myönnettiin 709:lle diabetesta sairastavalle aikuiselle vuonna 2012. Diabeetikoiden osuus 

kaikista kuntoutusrahaa saaneista oli 1,9 %. (Kela 2013) 

Nuoren kuntoutusrahaa sai vuonna 2012 yhteensä 12 diabetesta sairastavaa nuorta (2,1 % 

kaikista nuorten kuntoutusrahaa saaneista). (Kela 2013) 

Tyypin 1 diabetesta sairastavalle tulisi olla tarjolla yksilöllisesti todetun tarpeen mukaan 

sopeutumisvalmennusta omassa hoitoyksikössä esimerkiksi ryhmäohjauksen muodossa.  

Kuntoutus ja sen osana sopeutumisvalmennus tulee määritellä terveydenhuoltolain mukaisessa 

hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa. Jos yhdessä sovittuihin hoitotavoitteisiin ei tehostetun 

ohjauksen ja oman hoitoyksikön sopeutumisvalmennuksen avulla päästä, tarjolla tulisi olla avo- 

tai laitosmuotoista kuntoutusta, jossa voidaan paneutua intensiivisemmin hyvän hoidon esteisiin 

ja yksilölliseen hoidon suunniteluun sekä saada vertaistukea ja apua ongelmanratkaisuun.  

Myös diabetesta sairastaville erityisryhmille, kuten näkövammaisille, munuaisten vajaatoimintaa 

sairastaville, alaraaja-amputoiduille ja tuki- ja liikuntaelinsairaille, mielenterveyspotilaille ja 

kehitysvammaisille tulisi olla tarjolla sairausryhmäkohtaista toiminta- ja työkykyä edistävää 

kuntoutusta. 

 

Iäkkäiden tyypin 1 diabeetikoiden hoito kotona ja palveluasumisessa tai 

laitoshoidossa 
 

Kelan diabeteslääkekorvaustilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2013 yli 100 000 yli 70-

vuotiasta lääkehoitoista diabeetikkoa. Iäkkäiden tyypin 1 diabetesta sairastavien määrä ei ole 

tiedossa. Käytännössä yleinen eliniän pidentyminen ja diabetesta sairastavien pidempiaikainen 

pärjääminen näkyy insuliinihoitoisten ikäihmisten lisääntymisenä. Omahoito ja insuliinihoidon 

toteuttaminen asettaa haasteita ikädiabeetikolle itselleen ja hänen lähipiirilleen sekä erilaisten 

palvelu- ja laitosasumisyksiköiden henkilökunnalle. 
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Hoitovälineet  
 

Tyypin 1 diabetesta sairastava tarvitsee omahoidon toteuttamiseen erilaisia hoitovälineitä, jotka 

terveydenhoitolain mukaan luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti kotikunnan 

hoitovälinejakelusta maksutta. Verensokerin seurantaan ja tarvittaessa ketoaineiden 

mittaamiseen tarvitaan mittaria sekä niihin sopivia mittaliuskoja. Lisäksi verinäytteen 

ottamiseksi tarvitaan pistolansetti, insuliinin pistämiseen insuliinikynä tai -ruisku ja neuloja tai 

pumppuannostelun tarvikkeita.   

Verensokerin omaseuraan on olemassa lukuisia erilaisia mittareita. Liuskat ja mittarit hankitaan 

normaalin hankintalainsäädännön periaatteiden mukaan. Tavallisesti sairaanhoitopiiri tai kunta 

kilpailuttaa mittaliuskat, jotka sopivat sitten tiettyihin mittareihin. Näistä diabeetikko valitsee 

itselleen sopivimman vaihtoehdon. Mittarit ovat käytettävyydeltään erilaisia, joten tarjolla tulee 

olla vaihtoehtoja yksilöllisiin tarpeisiin. Jos käsien puristusvoima on heikko tai sormet ovat 

kömpelöt ja kädet vapisevat, tarvitaan erilaista mittaria kuin silloin, jos näkö on heikentynyt. 

Lapsille taas on omat, heille parhaiten soveltuvat mittarit ja seurantamenetelmät. Myös 

mittareiden tietotekniset ominaisuudet vaihtelevat. Näppärä ja yksilöllisesti sopiva mittari, josta 

tulokset voi suoraan tallentaa verkkoon ja lähettää hoitopaikkaan, voi merkittävästi edistää 

hoidon onnistumista.  

Verensokerin omamittausta paremman kuvan insuliinintarpeen vaihtelusta ja sopivasta hoidosta 

saa usean vuorokauden kestävällä sokeritason mittaamisella eli kudossokerin mittauksella 

(sensoroinnilla).  Mittalaitteita on kahdenlaisia. Ns. pimeässä sensoroinnissa henkilö pitää 

päiväkirjaa insuliiniannoksista, syömisestä, liikunnasta ja päivärytmistään. Viikon mittainen 

sensorointi puretaan tietokoneelle, ja sen perusteella säädetään insuliiniannoksia. Ns. 

avoimessa sensoroinnissa kudossokerin muutoksia voidaan seurata lähes reaaliaikaisesti 

pienestä monitorista tai pumpun näytöltä, ja hoitoa voi muuttaa itse joko pidemmällä 

tähtäimellä tai tilannekohtaisesti. Osa tyypin 1 diabetesta sairastavista, erityisesti pienet lapset 

ja liian matalalle verensokerille herkät henkilöt, hyötyvät jatkuvasta glukoositason avoimesta 

sensoroinnista.  Sensorointi on myös mainio menetelmä diabeteksen hoidon oppimisen 

välineenä.  

Insuliinia voidaan annostella joko insuliinikynällä, -ruiskulla tai -pumpulla. Tarvittavat ruiskut, 

kynäneulat ja monitäyttökynät diabeetikko saa maksutta terveyskeskuksen hoitovälinejakelusta, 

esitäytetyt insuliinikynät saa reseptillä apteekista. Insuliinipumppu on insuliinin jatkuvaan 

annosteluun tarkoitettu hoitoväline, jonka käyttö on laajentunut nopeasti sekä lapsilla että 

aikuisilla. 

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksessa on arvioitu tyypin 1 diabetesta sairastavien 

keskimääräiseksi tarpeeksi 56 mittausliuskaa viikossa ja lisäksi 28 liuskaa viikossa yksilöllisen 

tarpeen mukaan hoidon säätämistä varten. Tämä ei saa houkuttaa säästeliäisyyteen. 

Hoitovälineiden osuus on vain 5 % diabetekseen liittyvistä terveydenhuollon lisäkustannuksista 

(Jarvala 2010). Viimeksi 2013 eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa kuntien 

hoitovälinerajoituksiin ja todennut ne lain vastaisiksi. Terveydenhuoltolain mukaan 

hoitovälineiden yksilöllinen tarve on määriteltävä hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa, ja tätä on 

myös käytännössä noudatettava. (Terveydenhuoltolaki 2011.) 
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Verensokerin mittausliuskojen ja mittauksen laatu ja luotettavuus tulee taata. Välineiden 

yksilölliseen käytettävyyteen pitää kiinnittää huomiota ja saatavuus tulee turvata. 

Hankintakilpailun laatukriteereihin tulee sisältyä ulkopuolisen laboratorion suorittamat 

laatututkimukset. Hoitoyksikön tulee noudattaa ja sopia vieritestauksen laatuseurannasta 

yhdessä tukilaboratorion kanssa.  

Verensokerin sensorointi ja pumppuhoito sekä näihin liittyvä riittävä ohjaus tulisi olla 

yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan saavutettavissa omassa hoitoyksikössä, mikäli siellä on 

pumppuhoidon ohjaukseen riittävä osaaminen. Diabetesteknologian ja verkkosovellusten nopea 

kehittyminen vaatii tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidosta vastaavilta erityisosaamista. 

Ammattilaisten osaaminen 
 

Suuri joukko pitkän kokemuksen omaavia diabetesammattilaisia on jäänyt ja jäämässä 

eläkkeelle. Uusia diabeteksen hoidosta ja ohjauksesta innostuneita ammattilaisia pitäisi saada 

tilalle. Diabeteksen hoidon ja hoidonohjauksen lisäkouluttautumiseen ei ole luotu kansallista 

järjestelmää. Päinvastoin useat ammattikorkeakoulut ovat lopettaneet diabeteksen hoidon ja 

ohjauksen lisäkoulutusohjelman. Lääkäreillä peruskoulutus ei anna riittäviä valmiuksia 

insuliininpuutosdiabetesta sairastavan hoitoon. Dehkossa tehdyn selvityksen (2009) mukaan 

diabeteskoulutus on kehittynyt, mutta opetuksen määrä ja opetuksen sisältö vaihtelevat hyvin 

paljon terveydenhuollon peruskoulutuksessa koulutusohjelmien välillä ja koulutusohjelmien 

kesken eri oppilaitoksissa. Monet oppilaitokset ovat kehittäneet kansansairauksien ehkäisyn ja 

hoidon opetusta niin määrällisesti kuin sisällöllisesti. Opetusmäärissä ja sisällöissä havaittiin 

kuitenkin suuria vaihteluita erityisesti toisen asteen oppilaitosten sosiaali- ja terveydenhuollon 

perustutkinnon opetuksessa ja ammattikorkeakoulujen hoitotyön opetuksessa. Kyseisten 

tutkintojen diabetesopetuksen tasoissa oli lähes kymmenkertainen ero. Yksittäisistä 

opetussisällöistä eniten vaihtelua oli ravitsemuksessa. Näin suuri vaihtelu opetusmäärissä johtaa 

osaamisen eriarvoisuuteen, mikä heijastuu diabeetikoiden saaman hoidon tasoon. 

Selvityksen mukaan diabetekseen liittyvää täydennyskoulutusta on saatavilla kaikissa 

terveydenhuollon ammateissa toimiville, mutta koulutus on edelleen hajallaan, 

koordinoimatonta ja monien toimijoiden järjestämää. Täydennyskoulutusta tarjotaan sekä 

lyhyinä kursseina ja seminaareina että pitkäkestoisempina opintokokonaisuuksina. Lyhyet 

kurssit kohdentuvat moniin niihin alueisiin, joita aikaisemmissa selvityksissä on toivottu.  

Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutuksessa tulisi riittävästi huomioida tyypin 

1 diabeteksen hoidon perusteet ja akuuteissa tilanteissa toimiminen. Tyypin 1 diabetesta 

sairastavien hoidon parissa työskenteleville ammattilaisille tulisi luoda selkeä 

lisäkoulutusohjelma.   

Oppilaitokset ovat systemaattisesti kehittäneet pitkäkestoisia diabetesaiheisia 

täydennyskoulutusopintoja. Kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta lähteä pitkäkestoiseen 

koulutukseen, ja siksi olisi tarpeen kehittää myös lyhyempinä jaksoina toteutettavaa soveltavaa 

monimuotoista koulutusta. Näissä voitaisiin hyödyntää aikaisempaa enemmän myös 

verkkokoulutusta. 
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Sen lisäksi, että eri ammattiryhmät tarvitsevat juuri heille sopivaa täydennyskoulutusta, niin 

työyhteisössä olisi hyödyllistä olla omaa toimintaa kehittävää moniammatillista koulutusta. 

Nykyisen sairaanhoitajien ja lääkäreiden erityispätevyyskouluttautumisen vaatimuksia tulisi 

tarkastella uudelleen. Esimerkiksi keskitetty diabetesosaamisyksikkö voisi ottaa vastuuta oman 

alueensa diabeteskoulutuksesta ja tarjota työssäoppimisen jaksoja diabetesalasta 

kiinnostuneille ammattilaisille.   

Erityistä huolta tyypin 1 diabetesta sairastavien keskuudessa on herättänyt myös hoidon 

toteutuminen sairaalassa, silloin kun tyypin 1 diabeetikko on muun syyn vuoksi sairaalahoidossa. 

Hyviä kokemuksia on saatukin sairaalan sisällä eri osastoille konsultaatioita tekevän 

diabeteshoitajan ja diabeteslääkärin hyödyntämisestä.    

Tyypin 1 diabetekseen liittyvä kuolleisuus 
 

Osa tyypin 1 diabetesta sairastavien kuolinsyistä on pelkästään diabeteksesta johtuvia. Näitä 

ovat diabeteksen akuutit komplikaatiot - liian korkea verensokeri (hyperglykemia) ja 

insuliininpuutoksen aiheuttama happomyrkytys (diabeettinen ketoasidoosi; DKA) sekä liian 

matalaan verensokeriin (hypoglykemia) liittyvä insuliinisokki - sekä diabeettinen nefropatia, 

retinopatia ja neuropatia. Osa kuolinsyistä on samoja kuin taustaväestössä, mutta diabetes 

saattaa lisätä vaaraa kuolla muihinkin sairauksiin. Erityisesti sydän- ja verisuonitautikuolleisuus 

on moninkertaista diabeetikoilla. (Lounamaa 1993.) 

 

Varhaiskuolleisuus 
 

Alle 10 vuoden sairastamisen aikana ylikuolleisuutta selittävät akuutit diabeteskomplikaatiot. 

Pittsburgin tutkimuksessa todettiin, että akuuttien komplikaatioiden osuus kuolinsyynä oli 70 %, 

kun diabeteksen kesto oli alle 10 vuotta (Secrest ym. 2010). Laajassa brittitutkimuksessa 

todettiin, että diabeteksen kestettyä alle 20 vuotta akuutit komplikaatiot selittivät noin 40 % 

kaikista kuolemista (Laing ym. 1999). Niin ikään Skotlannin yli 21 000 tyypin 1 diabeetikkoa 

käsittävän diabetesrekisterin äskettäin julkaistussa kuolleisuustutkimuksessa todettiin, että alle 

40-vuotiaina kuolleista 28 %:lla oli peruskuolinsyynä DKA tai sen aiheuttama kooma ja yli 40-

vuotiaina kuolleista näin oli vain 4 %:lla (Livingstone ym. 2012).   

EURODIAB-tutkimus selvitti vuonna 1989 tai sen jälkeen tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden 

lasten kuolleisuutta diabeteksen varhaisvaiheessa. Keskimääräinen diabeteksen kesto 

tutkimuksessa oli 7,6 vuotta. Tutkimukseen kuului 12 eurooppalaista maata Suomi mukaan 

lukien. Kuolleisuus oli jo tässä vaiheessa keskimäärin kaksinkertainen verrattuna samanikäisen 

verrokkiväestön kuolleisuuteen. Yleisin diabetekseen liittyvä kuolinsyy oli DKA ja myös joitakin 

insuliinisokki- ja selittämättömiä kuolemia havaittiin. Suomalaisilla lapsilla kuolleisuus oli 2,4-

kertaista verrokkiväestöön verrattuna (Patterson ym. 2007).  

 

Pitkäaikaiskuolleisuus 
 

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla suhteellisuuteen kuolleisuuteen vaikuttaa enemmän 

diabeteksen kesto, kuin diabetesta sairastavan ikä. Suurimmillaan suhteellinen kuolleisuus on 
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20-25 vuotta diabeteksen toteamisen jälkeen, naisilla 8,9 kertainen ja miehillä 4,7 kertainen 

samanikäiseen suomalaisväestöön verrattuna. (Lounamaa 1993.) 

Kaikilla diabeetikoilla lisäsairaudet, erityisesti nefropatia eli munuaissairaus ja sydän- ja 

verisuonisairaudet, ovat akuutteja komplikaatioita määrällisesti merkittävämpiä ylikuolleisuuden 

aiheuttajia, ja niiden osuus kuolinsyinä alkaa kasvaa 10 diabetesvuoden jälkeen. Yli 20 vuoden 

sairastamisen jälkeen erityisesti diabeettinen munuaissairaus sekä sydän- ja verisuonitaudit ovat 

yleisimpiä kuolinsyitä (Secrest 2010, Morimoto 2010, Groop 2009). Pittsburgin tutkimuksessa yli 

30 vuoden diabeteksen keston jälkeen 90 % kuolinsyistä oli munuaissairauteen liittyviä sekä 

sydän- ja verisuonitautikuolemia (Secrest 2010).  

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on 5,4-kertainen ja 

miehillä 3,5-kertainen verrattuna vastaavanikäiseen väestöön. Tyypin 1 diabeetikkonaisten 

sydäninfarktikuolleisuus oli 7,9-kertainen väestöön ja kolminkertainen vastaavanikäisiin tyypin 2 

diabeetikkonaisiin verrattuna.  Tyypin 1 diabeetikkomiesten sydäninfarktikuolleisuus oli 

puolestaan 4,2-kertainen väestöön ja kaksinkertainen tyypin 2 diabeetikkomiehiin verrattuna. 

(Forssas ym. 2010) 

FinnDiane-tutkimuksessa selvitettiin tyypin 1 diabetekseen liittyvää myöhäiskuolleisuutta. 

Seurannan alkaessa keskimääräinen diabeteksen kesto oli yli 20 vuotta. Tutkimuksessa 

havaittiin, että henkilöillä, joilla oli vähäistä valkuaisen eritystä, oli lähes kolminkertainen 

kuolemanriski verrattuna samanikäisiin henkilöihin, joilla ei ollut diabetesta. Riski oli sitä 

suurempi, mitä vakavammasta munuaistaudin vaiheesta oli kysymys. Kuolemanriski oli 

yhdeksänkertainen, jos diabeetikolla oli varsinainen munuaissairaus ja noin 18-kertainen, jos 

munuaissairaus oli edennyt vaikeaksi munuaisten vajaatoiminnaksi (Groop 2009). Usein 

munuaissairaan kuolemassa välitön kuolinsyy on sydäninfarkti. Näillä henkilöillä kuolemaan 

liittyvät läheisesti myös infektiot, mm. verenmyrkytys ja keuhkokuume kuuluvat usein 

välittömiin tai myötävaikuttaviin kuolinsyihin. 

 

Kuolleisuuden ajalliset trendit 
 

Tyypin 1 diabetekseen liittyvä ylikuolleisuus on vähentynyt joissakin maissa, mutta joissakin taas 

pysynyt ennallaan. Tähän saakka merkittävimmästä ennusteen paranemisesta on äskettäinen 

raportoitu Tanskasta. Tutkimuksessa seurattiin tyypin 1 diabeetikkojen kuolleisuutta vuosina 

2001–2011. Vuotuinen kuolleisuuden lasku tarkasteluajalla oli 6,6 % miehillä ja 4,8 % naisilla, ja 

se oli suurempaa diabeetikoiden joukossa kuin taustaväestössä. Ylikuolleisuuden vuosittainen 

väheneminen oli 4,3 % miehillä ja 2,6 % naisilla. Ylikuolleisuus oli kuitenkin tutkimusjakson 

päättyessäkin vielä kaksinkertaista. (Jorgensen ym. 2013) 

Suomalaisessa yli 17 000 tyypin 1 diabeetikkoa käsittävässä tutkimuksessa kuolleisuus oli 

pysynyt vakiona riippumatta siitä, millä vuosikymmenellä (1970-, 1980- ja 1990-luvulla) henkilö 

oli sairastunut diabetekseen (Harjutsalo ym. 2011). Kun alle 15-vuotiaina sairastuneet erotettiin 

15–29-vuotiaina sairastuneista, tulokset muuttuivat. Lapsena sairastuneilla kuolleisuus oli 

pienentynyt ensimmäisen 20 diabetesvuoden aikana, mutta nuorena aikuisena sairastuneiden 

kuolleisuus oli lisääntynyt.  

Koko seurannan aikana lapsena sairastuneiden kuolleisuusriski oli 3,6-kertainen ja nuorella 

aikuisiällä sairastuneilla 2,8-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Lapsena 1970-luvulla 



 

50 
 

sairastuneiden kuolleisuusriski oli 3,5-kertainen ensimmäisen 20 sairastamisvuoden aikana, kun 

se oli enää 1,9-kertainen 1980-luvun loppupuolella sairastuneilla. Vastaavat luvut nuorella 

aikuisiällä sairastuneilla olivat 1,4 ja 2,9. (Harjutsalo ym. 2011.) 

Samaan tulokseen päädyttiin erityyppisellä tutkimusasetelmalla, jossa käytettiin 

valtakunnallisista rekistereistä koottua FinDM II-aineistoa. Vaikka kokonaiskuolleisuus onkin 

vähentynyt, niin insuliiniriippuvaisten diabeetikoiden ylikuolleisuus vastaavanikäiseen 

taustaväestöön verrattuna pysyi vuodesta 1996 vuoteen 2007 lähes ennallaan. Erityisen 

huolestuttavaa oli, että naisten ylikuolleisuus kasvain- ja sepelvaltimotautikuolleisuudessa 

kasvoi (Forssas 2010).  

Diabeteksen kustannukset  
 

Diabeetikkojen sairaanhoidon kokonaiskustannukset Suomessa vuonna 2007 olivat 1 304 

miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkia diabetesta sairastavien 

sairaanhoitoon kuluvia kustannuksia, vaikka ne eivät mitenkään liittyisi diabeteksen hoitoon. 

Suurimmat kustannuserät olivat erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito (333,8 miljoonaa euroa) 

ja lääkkeet (324,8 miljoonaa euroa). Terveyskeskushoidon kokonaiskustannukset olivat yhteensä 

459 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon 480,2 miljoonaa euroa. Molempien osuus 

sairaanhoidon kustannuksista oli runsas kolmasosa (35 % ja 37 %). (Jarvala 2010) 

Diabeteksen aiheuttamat lisäkustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 832,6 miljoonaa euroa. 

Lisäkustannukset sisältävät diabeteksesta ja myös muiden sairauksien hoidosta aiheutuvat 

sairaanhoidon kustannukset, mikäli näihin liittyy lisäkustannuksia diabeteksen vuoksi, ja ne 

ylittävät ei-diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset. Diabeteksen aiheuttamat 

erikoissairaanhoidon kustannukset (272 miljoonaa euroa) ja terveyskeskushoidon kustannukset 

(273,4 miljoonaa euroa) olivat kummatkin noin kolmanneksen (33 %) lisäkustannuksista. 

Lääkekustannukset olivat 247,2 miljoonaa euroa (29 %). Terveyskeskusten ja 

erikoissairaanhoidon vuodeosastokustannusten osuus oli yhtä suuri, 23 %. Hoitovälineiden 

osuus diabeteksen aiheuttamista lisäkustannuksista oli 5 % (40 miljoonaa euroa). (Jarvala 2010) 

Diabeetikoista 41,4 %:lla (N=127 144) oli seuranta-ajan päättyessä vuonna 2007 todettu jokin 

lisäsairaus vuosina 1998–2007. Lisäsairauksia saaneiden diabeetikkojen kokonaiskustannukset 

vuonna 2007 olivat 708,5 miljoonaa euroa, kun lisäsairauksilta välttyneiden diabeetikkojen 

kustannukset olivat 336,2 miljoonaa euroa, eli lisäsairauksista kärsivien kokonaiskustannukset 

olivat yli kaksinkertaiset niiltä välttyneisiin verrattuna. Lisäsairauksia saaneiden tyypin 1 

diabeetikkojen terveyskeskuksen vuodeosastokustannukset olivat kymmenen kertaa ja 

erikoissairaanhoidon vuodeosastokustannukset viisi kertaa suuremmat kuin niiltä välttyneiden 

tyypin 1 diabeetikkojen kustannukset (Kuva 17). 
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Kuva 18. Lisäsairauksia saaneiden ja niiltä välttyneiden Tyypin 1 diabetesta sairastavien 

henkilöiden vuodeosastohoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon ja lääkeostojen kustannukset 

yhteensä vuonna 2007 (miljoonaa euroa, vuoden 2007 rahassa). 

Diabeteksesta aiheutuvat lisäkustannukset diabeetikkoa kohti olivat lisäsairauksia saaneilla 

keskimäärin 3,7 kertaa suuremmat kuin niiltä välttyneillä diabeetikoilla. Tyypin 1 diabeetikoilla 

ne olivat kuusi kertaa suuremmat kuin lisäsairauksilta välttyneillä diabeetikoilla. (Jarvala 2010) 

Kankaan vuoden 1997 tutkimuksessa lisäsairauksia saaneen tyypin 1 diabetesta sairastavan 

lisäkustannukset (6 480 euroa) olivat 12-kertaiset lisäsairauksilta välttyneisiin (556 euroa) 

verrattuna. (Kangas 2002). Tutkimusten välinen ero selittyy verrokkiaineiston käytöllä. Jarvalan 

tutkimuksessa verrokkina käytettiin keskimääräistä väestöverrokkia, kun Kankaan tutkimuksessa 

verrokki oli ikä- ja sukupuolitäsmätty. 

Molempien edellä mainittujen tutkimusten tulokset tukevat näkemystä, että taloudellisesti on 

erittäin järkevää hoitaa diabeetikkoja siten, että lisäsairauksien ilmaantuminen saataisiin 

estettyä tai ainakin siirrettyä mahdollisimman pitkään. Siten saataisiin diabeteksen hoidon 

kokonaiskustannuksia merkittävästi pienennettyä (Kangas 2002 ja Jarvala 2010). 

Kustannuksia arvioitaessa on huomioitava myös tuottavuuskustannukset, eli 

sairauspoissaoloista, ennenaikaisesta eläkkeelle jäämisestä sekä ennenaikaisista kuolemista 

aiheutuneet kustannukset. Diabetesta sairastavilla nämä ovat kokonaisuutena suunnilleen yhtä 

suuret, kuin sairaanhoidon kustannukset. (Jarvala 2010) 
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