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TUNTEET PINNALLA

Vanha totuus on, että sisään ahdetut kalorit ratkaisevat, ei 
ruokavalion koostumus. Tämä tuppaa unohtumaan, kun 
käydään keskustelua laihduttavien ruokavalioiden parem-
muudesta. Tunteet pääsevät ruokaa koskevassa keskuste-
lussa helposti valloilleen.

IKÄVÄ YLLÄTYS

Lihavuusleikkaus ei vaikuta kylläisyydentunteeseen tai 
ruokahaluun. Tämä on monelle leikkauksen läpikäyneelle 
yllätys. Ruokavaliota ja -tapoja täytyy muuttaa loppuelä-
mäksi, jotta leikkaustulos pysyisi.

ELÄMÄSI REMONTTI

Koko elämää ei kannata laittaa kerralla remonttiin, tämä 
pätee useimmiten liikapainon hoitoon. Laihdutettaessa 
kannattaa muuttaa ensin ruokatottumuksia ja lisätä liikun-
taa vasta, kun ollaan lähellä tavoitetta. 

HUONO OLO

Skitsofreniaa sairastavan diabetes jää liian usein vähälle 
huomiolle. Korkean verensokerin tavallisia oireita, väsy-
mystä ja yleistä huonoa oloa, voidaan pitää virheellisesti 
psyykkisperäisinä. Somaattisen ja psykiatrisen terveyden-
huollon tiiviillä yhteistyöllä voidaan sokeriaineenvaihdun-
nan häiriöiden hoidossa onnistua.
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AJANKOHTAISTA  

Diabeteksen hoidon erityispätevyys 132 lääkärillä

Suomen Lääkäriliitto on myöntänyt diabeteksen hoidon 
erityispätevyyden tähän mennessä 132 lääkärille. Tam-
mikuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana erityis-
pätevyyden saivat Anne Artukka Turusta, Eija Eloranta 
Haukiputaalta, Atte Vadén Tampereelta ja Niina Matikai-
nen Helsingistä. Lisätietoja diabeteksen hoidon erityispä-
tevyyden ehdoista saa Suomen Endokrinologiyhdistyksen 
sihteeriltä Camilla Schalin-Jäntiltä, sp. camilla.schalin-
jantti@hus.fi . Diabeteksen hoidon erityispätevyyden 
vaatimukset on julkaistu Suomen Lääkäriliiton internet-
sivustolla, www.laakariliitto.fi /koulutus/erityispatevyydet/
diabetes.html. Suomen Lääkäriliitossa erityispätevyyteen 
liittyviä asioita hoitaa koulutuskoordinaattori Terhi Leppä-
nen, p. (09) 3930 830, sp. terhi.leppanen@fi mnet.fi . 

Diabeteksen hoidon erityispätevyyden ovat huhtikuuhun 
2009 mennessä saaneet: Ulla Ahomaa, Karjaa, Ari Aimo-
lahti, Helsinki, Juha Alanko, Tampere, Suvimarja Aran-
ko, Helsinki, Anne Artukka, Turku, Stig-Erik Bergkulla, 
Vaasa, Pertti Ebeling, Espoo, Tapani Ebeling, Oulu, Eija 
Eloranta, Haukipudas, Seppo Gummerus, Tampere, Han-
nu Haapamäki, Lahti, Ruuth Hallanoro, Naantali, Kari 
Harno, Kerava, Liisa Hiltunen, Oulu, Mikko Honkasalo, 
Nurmijärvi, Tuula Huupponen, Tampere, Jouko Hänninen, 
Mikkeli, Pirjo Ilanne-Parikka, Tampere, Vesa Ilvesmäki, 
Järvenpää, Bo Isomaa, Pietarsaari, Kirsti Jalovaara, Ou-
lu, Leena Juurinen, Riihimäki, Hannu Järveläinen, Tur-
ku, Jarmo Jääskeläinen, Kuopio, Risto Kaaja, Helsinki, 
Vuokko Kallioniemi, Tampere, Tero Kangas, Vantaa, 
Anu Kareinen, Joensuu, Marjut Kauppila, Turku, Ritva 
Kauppinen-Mäkelin, Espoo, Päivi Kekäläinen, Joensuu, 
Paula Kemppainen, Kajaani, Päivi Keskinen, Tampere, 
Esa Kilkki, Espoo, Anne Kinnala, Kaarina, Mikael Knip, 
Helsinki, Minna Koivikko, Oulu, Veikko Koivisto, Bad 
Homburg, Saksa, Päivi Kokkila, Turku, Jorma Komulai-
nen, Kuopio, Päivi Korhonen, Harjavalta, Timo Korhonen, 
Kuopio, Eeva Korpi-Hyövälti, Seinäjoki, Pirkko Korsoff, 
Rauma, Anna-Mari Koski, Jyväskylä, Eila Kujansuu, Tam-
pere, Riitta Kurttila, Vaasa, Arto Kuusisto, Espoo, Jor-

ma Lahtela, Tampere, Kaj Lahti, Maalahti, Hanna Laine, 
Turku, Kaisa Laine, Lappi, Merja Laine, Helsinki, Tiina 
Laine, Helsinki, Tuula Laitinen, Jyväskylä, Helena Lanki, 
Helsinki, Jouni Lapinleimu, Turku, Eeva Leinonen, Hel-
sinki, Sari Lemberg, Pirkkala, Eeva Leppävuori, Helsin-
ki, Helena Levänen, Mikkeli, Marita Lipsanen-Nyman, 
Helsinki, Raisa Lounamaa, Helsinki, Niina Matikainen, 
Helsinki, Päivi Miettinen, Espoo, Leena Moilanen, Leppä-
kaarre, Anna-Liisa Mäkelä, S. Croce Camerina, Italia, Sari 
Mäkimattila, Helsinki, Harri Niinikoski, Turku, Katriina 
Nikkilä, Helsinki, Leo Niskanen, Kuopio, Leena Norvio, 
Helsinki, Anja Nuuja, Jyväskylä, Pirjo Nuutila, Turku, Päi-
vi Nykänen, Mikkeli, Kirsti Näntö-Salonen, Turku, Heikki 
Oksala, Tampere, Anja Orvola, Parola, Tuula Pekkarinen, 
Helsinki, Paula Piekkala, Turku, Pirjo Pirttiniemi, Mänttä, 
Anne Putto-Laurila, Turku, Eeva-Marja Pälikkö-Kontinen, 
Kotka, Paavo Pääkkönen, Pori, Sulo Rajala, Kangasala, 
Jukka Rajantie, Vantaa, Aslak Rautio, Luulaja, Ruotsi, 
Leena Ryysy, Kotka, Tapani Rönnemaa, Piispanristi, Timo 
Saaristo, Tampere, Marja-Terttu Saha, Urjala, Pasi Salme-
la, Oulu, Jorma Salmi, Pirkkala, Seppo Salo, Juupajoki, 
Tuula Salokangas, Järvenpää, Tuula Salonen, Espoo, Juha 
Saltevo, Jyväskylä, Timo Sane, Espoo, Markku Saraheimo, 
Helsinki, Susanna Satuli-Autere, Hyvinkää, Tero Saukko-
nen, Helsinki, Camilla Schalin-Jäntti, Helsinki, Ilkka Si-
pilä, Helsinki, Minna Soinio, Turku, Paula Summanen, 
Espoo, Kaj Sund, Helsinki, Kirsi Sävelä, Pori, Timo Tal-
vitie, Seinäjoki, Marjo Tamminen, Kotka, Päivi Tapanai-
nen, Oulu, Airi Tarkiainen, Varkaus, Sirpa Tenhola, Kotka, 
Hilkka Tirkkonen, Outokumpu, Jukka Toivonen, Helsinki, 
Jorma Toppari, Nousiainen, Sirkku Tulokas, Tampere, Ti-
mo Tulokas, Rovaniemi, Tiinamaija Tuomi, Helsinki, Timo 
Tuominen, Savonlinna, Hannu Turtola, Joensuu, Nina 
Uhlenius, Helsinki, Atte Vadén, Tampere, Eija Valtonen, 
Tampere, Ilkka Vauhkonen, Kuopio, Riitta Veijola, Oulu, 
Ulla Venesmaa, Jyväskylä, Gunilla Wetterstrand, Helsinki, 
Jorma Viikari, Turku, Toini Virkkala, Kokkola, Ole Wirta, 
Tampere, Markku Vähätalo, Tammiainen, Matti Välimäki, 
Helsinki. 

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa diabee-
tikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii myös 
oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. Kirjassa 
on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan merkityksestä dia-
beteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Eliina Aro. 
Kirjoittajat ovat suomalaisia ravitsemuksen asiantuntijoita. Tekstiä on 
ryyditetty runsain käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua. Sen hinta on 28 euroa lähe-
tyskuluineen.

Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta

Lisätietoja ja tilaukset:
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Sikainfl uenssan varjossa 
vatsakkuutta vastaan

H  
ätääntyneet ihmiset soittavat päivystykseen. Serkun kummi on saattanut olla texmex-
ravintolassa Pariisissa ja nyt yskittää. Sikainfl uenssaselvityksiin olisi päästävä. Tuleva 
morsian on löytänyt punkin rottweileristaan viime syksynä ja nyt on outoa särkyä vasem-
massa nimettömässä. Voisikohan olla borrelioosia, kun siitä varoitettiin Gloriassa? 

Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat selvittelemään mediaähkyn komplikaatioita päivittäin. 
Tietoa ja muka-tietoa tarjotaan kaikilla kanavilla, ja kansalaiset ovat ymmällään ja osa hätäänty-
neitäkin. Lihavuudesta on kirjoitettu palstakilometreittäin. Vaikutukset tuntuvat vain olevan varsin 
vaatimattomat: Suomi lihoo ja lihavuuden liitännäissairaudet lisääntyvät. Ihmisten on helpompi 
innostua mediaseksikkäämmistä kulkutaudeista kuin kasvavasta vatsakummusta.

Vuonna 2003 kartoitettiin suomalaisten tietoja diabeteksesta haastattelemalla tuhatta suoma-
laista. Vastaajista 33 prosenttia piti diabeteksen syynä lihavuutta, 38 prosenttia perintötekijöitä 
ja 38 prosenttia ruokavaliota. Geenitutkijat ovat markkinoineet asiansa hyvin, ja potilaat vetoavat 
mieluusti sukuunsa. Geeneillä on varmasti merkitystä, mutta ongelman ratkaisu on muualla, kuten 
selitin taannoin diabeetikkoavioparille, jonka yhteispaino oli 400 kiloa ja geenit tiettävästi ainakin 
osin eri sukupuista. Perheen kissallakin oli insuliinihoitoinen diabetes.

Potilaat tietävät, että lihavuuden hoitoon on tarjolla lääkityksiä ja leikkauksia. Moni näkee 
ne oikoteinä hoikempaan tulevaisuuteen, kun aika tai voimavarat eivät riitä elintapamuutoksiin. 
Lääkityksillä ja lihavuuskirurgialla on tärkeä, ja varmaan lisääntyvä, rooli lihavuusongelman purka-
misessa, mutta kuten tässä Diabetes ja lääkäri -lehden numerossa painotetaan, potilaan on aina 
muutettava myös elintapojaan. Ohjaukseen tulee panostaa, sillä lääkkeiden ja leikkauksen teho jää 
olemattomaksi, jos entiset tavat jatkuvat tai palaavat.

Yhteiskunnan vastuu lihavuudesta on terveydenhoitobudjettia laajempi. Terveellisen ravinnon 
soisi olevan hintansa puolesta kaikkien ostettavissa. Jos salaattiainekset maksavat kolme kertaa 
enemmän kuin eineskiusaus, ei pidä ihmetellä kansan lihomista. Pikaruokaloistakin saa rahalla 
entistä enemmän  – euro lisää ja saat megajättisuperannoksen sekä suklaapatukan kaupan päälle. 

Kuubasta on saatu tosielämän todiste koko kansakunnan energiarajoituksen vaikutuksista (Am 
J Epidemiol 166:1374, 2007). Kuuban talouskriisi vuosina 1989–2000 johti päivittäisen kalo-
rinsaannin laskuun tuhannen kilokalorin verran. Samalla fyysisesti  aktiivisten kansalaisten määrä 
kaksinkertaistui. Tämän sinänsä makaaberin ”kokeen” seurauksena kuubalaisten lihavuus puolittui 
ja  kuolleisuus väheni. Diabetekseen liittyvä kuolleisuus väheni 50 prosenttia ja sepelvaltimo-
tautikuolleisuus 35 prosenttia, joten vaikutukset olivat vakuuttavat. Väestön pakkolaihdutus ei 
tietenkään onnistu suomalaisessa demokratiassa, mutta päättäjien on vakavasti mietittävä toimivia 
ohjaus- ja kannustuskeinoja.

Kesän keveitä herkkuja ja aurinkoisia liikuntahetkiä odotellessa miettikää, ovatko XL-missit, 
XL-ruumisarkut ja Facebook-sivusto ”Rantakunnossa ne hylkeetkin on” hauska ilmiö vai jotain 
aivan muuta.

PÄÄKIRJOITUS

Jukka Westerbacka
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JÄTÄ LEIPÄSI PÄÄLTÄ PÄIVITTÄIN POIS YKSI MAKKARA- TAI JUUSTOSIIVU. VUODESSA SINULLA ON REILUN VIIKON
ENERGIANTARVETTA VASTAAVA KALORIMÄÄRÄ VÄHEMMÄN POLTETTAVANASI. SE VAATII VAIN PIENEN PÄÄTÖKSEN.

Pieni päätös päivässä -kampanjan takana ovat Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydänliitto kumppaneinaan Kunnossa kaiken ikää -ohjelma,
Suomen Kuntourheiluliitto Kunto, Suomen Reumaliitto ja Syöpäjärjestöt.

PIENI

PÄIVÄSSÄ

WWW.PIENIPAATOSPAIVASSA.FI
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Onko aihetta muuttaa diabeetikoiden 
ruokavaliosuosituksia?
     

Matti Uusitupa

Diabeetikot pääsivät vasta muutama vuosi-  

kymmen sitten eroon ruokavalion rajoituksista, 

ja nykyisin heille suositellaan samanlaista ter-

veellistä, monipuolista ruokaa kuin koko väes-

tölle. Miksi siis palata takaisin hiilihydraattien 

rajoittamiseen – etenkään kun tutkimusnäyttö  

ei tue sitä?

 
Diabeetikon ruokavalio näyttää olevan ehtymätön 
väittelyn, muuttuvien käsitysten ja suositusten läh-
de. Viime vuosina myös maallikot ovat osallistuneet 
entistä aktiivisemmin keskusteluun. Osasyynä on 
ollut diabeteksen ja lihavuuden räjähdysmäinen 
yleistyminen niin monissa kehittyneissä kuin ke-
hittyvissäkin maissa. Tämä koskee erityisesti tyypin 
2 diabetesta, mutta Suomessa myös tyypin 1 diabe-
tes yleistyy. Tyypin 1 diabeteksen yleistymisen syyt 
ovat jääneet hämärän peittoon. 

Viime aikoina erityisesti hiilihydraattien määrää 
koskeva keskustelu on ollut vilkasta. Jotkut luke-
vat nykyisen lihavuusepidemian hiilihydraattien 
runsaan saannin syyksi. Sokeripitoisia juomia lu-
kuun ottamatta tästä ei juuri ole tutkimusnäyttöä. 
Sen sijaan suuren glykeemisen indeksin omaavien 
hiilihydraattien runsas saanti on eräissä tutkimuk-
sissa lisännyt metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 
diabeteksen riskiä. 

Käsittelen tässä artikkelissa nykysuositusten 
tieteellistä taustaa, suositusten muuttamisen tar-
vetta, diabeteksen ehkäisyä elämäntapamuutoksin 
ja tutkimuksen tulevaisuuden haasteita ja mahdol-
lisuuksia. 

Mihin nykyiset suositukset perustuvat?

Ennen insuliinihoitoa diabeteksen hoidon kulmaki-
vinä olivat hiilihydraattien saantia tiukasti rajoitta-
va ruokavalio ja liikunta. Tämä hoito auttoi potilasta 

vain lyhyen ajan, ja tauti eteni vääjäämättä ja nope-
asti kuolemaan. Insuliinin keksiminen oli vallanku-
mouksellinen edistysaskel diabeteksen hoidossa. 

Hiilihydraattirajoitus oli ruokavaliohoidon pe-
rustana 1930-luvulle asti, vaikka jo silloin esitet-
tiin myös ajatus, että diabeetikot voisivat käyttää 
vapaammin hiilihydraatteja (1, 2). Lisääntynyt tut-
kimustieto ja diabeteksen insuliinihoidon kehittymi-
nen vapauttivat kuitenkin vasta 1970-luvun lopulla 
ja 1980-luvun alkupuolella diabeetikon ruokavalio-
ta. Jopa kohtuullinen sokerin käyttö tuli sallituksi 
aterioiden yhteydessä. Tutkimuksissa todettiin ravin-
tokuidun myönteiset vaikutukset aterian jälkeisiin 
verenglukoosiarvoihin, ja käsite glykeeminen indeksi 
markkinoitiin yleisölle ensimmäisen kerran. 

Monissa länsimaissa valtimonkovettumistaudit 
ovat olleet tärkein yksittäinen kuolinsyy. Suomes-
sa tilanne oli poikkeuksellisen paha. Itä-Suomessa 
sepelvaltimotautikuolleisuus oli 1960-luvulla maa-
ilman huippua. Keskeisenä syynä pidettiin runsasta 
tyydyttyneiden rasvojen käyttöä, jonka tiedettiin suu-
rentavan seerumin kolesteroliarvoja. Jo silloin var-
mistui käsitys siitä, että suurentuneet kokonais- ja 
LDL-kolesterolipitoisuudet olivat keskeinen sydän- 
ja verisuonitautien vaaratekijä. Kun lisäksi valtaosa 
diabeetikoista kuoli valtimotauteihin, ajateltiin, että 
etenkin diabeetikoille runsas rasvan saanti on hai-
tallista, ja että kovan rasvan vähentäminen ja rasvan 
laadun parantaminen ovat tärkeitä sydän- ja verisuo-
nitautien ehkäisyssä. Tämä käsitys on vuosi vuodelta 
vahvistunut. Siksi rasvan laatu näyttelee diabeetikon 
ruokavaliosuosituksissa keskeistä osaa hiilihydraatti-
en määrän ja laadun ohella (3,4). 

Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on laskenut 
rajusti viimeksi kuluneiden 30–40 vuoden aikana 
Suomessa. Tämä johtuu suurelta osin väestön ra-
vitsemustottumusten muutoksista: rasvan määrä ja 
suolan saanti ovat vähentyneet, käytämme enem-
män pehmeää rasvaa eli kasviöljyjä, ja kasvisten, 
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Diabetesliitto järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. 
Koulutukset järjestetään pääosin Diabeteskeskuksessa Tampereella. 

Lisätietoja vuoden 2009 koulutus-
tarjonnasta saa internetistä 
(www.diabetes.fi /koulutus), 
Kuntoutus ja koulutus 2009 

-esitteestä tai koulutussihteeri 
Annette Mathlinilta, 

p. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi .

Jäsenhankintakampanja 
jatkuu syksyyn

Diabetesliitolla on 

käynnissä 1.1.–30.9.2009 

jäsenhankintakampanja, 

johon on kutsuttu 

mukaan terveyden-

huollon ammattilaiset, 

diabetesyhdistykset ja 

diabetesyhdistysten 

jäsenet. Uusien jäsenten ja 

heitä rekrytoineiden taho-

jen kesken arvotaan tänä 

vuonna upeita 

palkintoja. 

Diabetesliitto toivoo tavoittavansa mahdollisimman suuren osan 
jatkuvasti kasvavasta diabeetikoiden joukosta, jotta kaikille voi-
taisiin taata liiton palvelut sekä paikallisyhdistysten tuki omahoi-
toon. 

Uusia jäseniä rekrytoineiden terveydenhuollon ammattilaisten ja 
diabetesyhdistysten jäsenten kesken arvotaan 

kerran kuussa paketti, joka sisältää Iittalan Teema-sarjan vuoan • 
ja Diabetes-lehden ruokavinkit -keittokirjan 
lokakuun lopussa 1 000 euron matkalahjakortti.• 

Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten kesken arvotaan lokakuun 
lopussa kaksi täydennyskoulutuspakettia Diabeteskeskukseen 

vuonna 2010.
Kaikkien uusien jäsenten kesken arvotaan lokakuun lopussa 

Matka-Vekan 500 euron matkalahjakortti. Lisäksi joka kuukausi 
arvotaan Diabetes-lehden ruokavinkit -keittokirja, jonka arvo on 
15 euroa.

Terveydenhuollon ammattilaisille on postitettu kampanjaesit-
teitä (sisältää ilmoittautumislomakkeen), -julisteita ja ohjeet, mi-
ten osallistua palkintojen arvontaan. Kaikki tiedot ja ilmoittautu-
mislomake löytyvät osoitteesta www.diabetes.fi /liityjaseneksi.

Esitteitä ja julisteita voi tilata maksutta 
Diabetesliitosta, p. (03) 2860 111 tai 
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
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Glukoosi on elimistön, ja esimerkiksi aivojen ja her-
moston, luontainen energianlähde. Tiukka hiilihyd-
raattirajoitus johtaa ketoaineiden muodostukseen 
elimistössä ja glukoosin uudismuodostukseen. Ke-
toosiin johtavan dieetin pitkäaikaisista vaikutuksis-
ta ei ole tutkimuksia. 

Miten estetään suuret 

verenglukoosin vaihtelut? 

Suosituksissa hiilihydraatit kehotetaan jakamaan 
useille eri aterioille. Lisäksi suositaan hitaasti ve-
renglukoosia suurentavia hiilihydraattilähteitä ja 
runsaasti ravintokuitua sisältäviä elintarvikkeita ja 
ruoka-aineita (4,5). Toisaalta ohjataan välttämään 
sokeripitoisia juomia ja muita nopeasti verenglu-
koosia suurentavia hiilihydraatteja. 

Tavallisen, monista ruoka-aineista koostuvan 
aterian sisältämä rasva ja proteiini hidastavat kui-
dun ohella verenglukoositasojen nousua aterian jäl-
keen. Kun vielä yhdistetään hoitoon ennen ateriaa 
otettu nopeavaikutteinen insuliini tai suun kautta 
nautittava lääke, päästään hyvään hoitotulokseen 
ilman tiukkoja rajoituksia. On syytä mainita, että 
hiilihydraattirajoitus heikentää usein ruokavalion 
laatua rasvan, suojaravintoaineiden ja kuidun suh-
teen. Siten hiilihydraatteja rajoitettaessa mennään 
ojasta allikkoon. 

Diabeetikon kannattaa itse tarkkailla sitä, miten 
eri ateriakokonaisuudet ja yksittäiset energiapitoi-
set ravintolähteet vaikuttavat sekä hoitotulokseen 
pitkän ajan kuluessa että glukoosiarvoihin aterian 
jälkeen. Kohtuullisen hyvä näyttö on siitä, että run-
saasti kuitua sisältävät ruokavaliot parantavat dia-
beetikon pitkäaikaista hoitotasapainoa (4–6).

Hiilihydraattien ohella diabeetikon on syy-
tä kiinnittää erityistä huomiota rasvan laatuun. 
Korvaamalla kova eläinrasva ja kovetetut rasvat 
(transrasvahapot) kasviöljyllä tai niitä sisältävillä 
pehmeillä margariineilla voidaan pienentää sekä 
kokonaiskolesteroli- että LDL-kolesterolipitoisuuk-
sia. Hyviä rasvalähteitä ovat esimerkiksi rypsi- tai 
oliiviöljy. Tyydyttymätön rasva on edullista myös 
insuliiniherkkyyden kannalta (7) (ks. kuva 1). 

Kolesterolin rajoittaminen on diabeetikon ruo-
kavaliossa myös paikallaan. Omega-3-sarjan pitkä-

hedelmien ja marjojen käyttö on lisääntynyt. Myös 
diabeetikoiden eliniän ennuste on parantunut. Tä-
mä johtuu lääketieteen kehittymisen lisäksi elinta-
pojemme muutoksista. Ruokavalion koostumuksen 
parantumisen ohella tupakointi on vähentynyt ra-
justi, ja kohonneen verenpaineen hoito on tehos-
tunut. 

Diabeetikon kokonaisvaltaisessa hoidossa ta-
voitellaan aktiivisesti sitä, että diabeetikko voisi 
elää mahdollisimman normaalia elämää eikä hä-
nen tarvitsisi valita erityisruokia. Nyt jotkut ovat 
vaatimassa takaisin tiukkoja rajoituksia esimerkiksi 
hiilihydraattien suhteen. Onko järkevää palata hoi-
dossa taaksepäin?

Taulukko 1. Diabeetikon ruokavaliohoidon tavoitteita:

mahdollisimman normaali elämä ilman tiukkoja  • 
rajoituksia

estää yhdessä muun hoidon kanssa taudille tyypillisiä • 
myöhäiskomplikaatioita eli varmistaa hyvä hoitotasa- 
paino pitkän ajan kuluessa 

välttää tarpeettoman suuria verenglukoosin vaihteluita • 
aterian jälkeen

estää verenglukoosin lasku liian alas • 

ehkäistä valtimonkovettumistauteja ja muita kroonisia • 
sairauksia.

Nykysuositukset pyrkivät parhaalla mahdollisella 
tavalla takaamaan sen, että ruokavalion ja muun 
diabeteksen hoidon yhdistelmällä päästään tau-
lukossa 1 esitettyihin tavoitteisiin (3,4). On ollut 
vuosikymmeniä tiedossa, että hiilihydraatit suuren-
tavat aterian jälkeisiä verenglukoosiarvoja selvästi 
enemmän kuin vastaavasti energiaa sisältävä määrä 
proteiinia tai rasvaa (1). Silti emme voi suositel-
la diabeetikoille runsasrasvaista ruokavaliota tai 
ruokavaliota, jossa proteiinipitoisuus on selvästi 
tavanomaista korkeampi. Diabeetikon ruokavali-
on perustan muodostavat koko väestölle laaditut 
suositukset, joilla pyritään juuri valtimotautien ja 
muiden kroonisten sairauksien estoon.

Keskimäärin puolet energiastamme tulee hii-
lihydraateista, jotka pilkkoutuvat ohutsuolessa 
glukoosiksi ja muiksi yksinkertaisiksi sokereiksi. 
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ketjuisilla monityydyttymättömillä rasvahapoilla on 
monia myönteisiä vaikutuksia, joten kalan käyttöä 
suositaan. Kasvikset, hedelmät ja marjat kuuluvat 
diabeetikon ruokavalioon, samoin kokojyvävilja-
tuotteet. 

Välimeren ruokavalio, joka sisältää runsaasti 
kasviksia ja hedelmiä, palkokasveja, pähkinöitä, 
oliiviöljyä, kalaa ja viljatuotteita sekä viiniä hyvin 
kohtuullisesti, on useissa tutkimuksissa vähentänyt 
riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, etenkin sy-
dän- ja verisuonitauteihin ( 8–10). Vaikutus voi vä-
littyä useiden tekijöiden, ei ainoastaan perinteisten 
sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöiden kautta. 

Diabeetikon ruokavalion laadussa on Suomessa 
yhä paljon parantamisen varaa. Voidaan olettaa, et-
tä ruokavalion laadun parantaminen vaikuttaa myös 
diabeetikon ennusteeseen pitkän ajan kuluessa.  

Onko suosituksille vaihtoehtoja?

Viime vuosina on erityisesti hiilihydraattien saantia 
rajoittavaa ruokavaliota markkinoitu voimallisesti 
vaihtoehdoksi tyypin 2 diabeetikoiden ja lihavien 
potilaiden hoitoon. Aiheesta on tehty useita tut-
kimuksia ja meta-analyysejäkin on käytettävissä. 
Laihdutustulos on joissakin tutkimuksissa ollut 
puoleen vuoteen tai vuoteen asti parempi hiilihyd-
raattien saantia rajoittavilla ruokavaliolla verrattuna 
vähärasvaiseen yleisesti suositeltuun ruokavalioon 

(11, 12). Laihtumisen myötä myös glukoosi- ja 
rasva-arvot ovat korjaantuneet. Yleensä tutkittavat 
ovat laihtuneet tiukasti kontrolloiduissa olosuhteis-
sa 4–6 kg, ja erot ruokavalioiden välillä ovat olleet 
1–2 kg. Yhtään vuosia jatkunutta pitkäaikaisseu-
rantaa ei ole tehty, joten hiilihydraattien saantia 
rajoittavien ruokavalioiden todellista tehoa saati 
turvallisuutta ei tiedetä. 

Oleellista on, että suositukset perustuvat laa-
jaan tutkimusnäyttöön, että ruokavaliot ovat toteu-
tettavissa turvallisesti ja taloudellisesti ja että niillä 
päästään hoitotavoitteisiin pitkän ajan kuluessa. 
On huomattava, ettei ruokavalioissa viime aikoina 
julkaistuissa tutkimuksissa ole käytetty runsaasti 
tyydyttynyttä rasvaa. Tämä johtuu siitä, etteivät 
eettiset toimikunnat enää hyväksyisi tällaisia tut-
kimuksia. Toisin sanoen rasvan hyvä laatu otetaan 
lähtökohdaksi myös hiilihydraatteja rajoittavia ruo-
kavalioita tutkittaessa (13). 

Vastikään on julkaistu suurin tähän mennessä 
tehty eri laihdutusruokavalioita koskeva tutkimus. 
Siinä päästiin samaan lopputulokseen neljällä eri 
laihdutusruokavaliolla kahden vuoden kohdalla. 
Runsaasti rasvaa ja proteiinia sisältävän ruokavali-
on toteuttamisessa oli ongelmia tässäkin tutkimuk-
sessa (14). 

Vanha totuus on, että laihdutettaessa kalorit 
ratkaisevat, ei ruokavalion koostumus. Tämä tup-
paa unohtumaan, kun tunteet pääsevät keskus-

Kuva 1. Runsaasti monoeenejä sisältävän ruokavalion ja runsaasti tyydyttynyttä rasvaa 
sisältävän ruokavalion vaikutukset insuliiniherkkyyteen KANWU-tutkimuksessa jaettu-
na rasvan saannin suhteen kahteen ryhmään. Alle 37 energiaprosentin ryhmässä ero 
ruokavalioiden välillä on merkitsevä: tyydyttynyt rasva huonontaa insuliiniherkkyyttä ja 
insuliiniherkkyys paranee, kun tyydyttynyt rasva korvataan oliivi- tai rypsiöljyllä. Vih-
reä väri: monoeenidieetti, keltainen väri: runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävä dieetti 
(Vessby ym.  Diabetologia 2001).      

∇
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Rasvaa < 37 %             Rasvaa < 37 %
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21,3 %; p < 0,03             4,5 %; ns
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valiota noudattaville kasvistanoliesteri tuo lisätehoa kokonais- ja LDL-
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telussa valloilleen. Loppupäätelmäksi voi esittää, 
että laihdutusruokavalion koostumusta voi vaihdel-
la, kunhan rasvan laatuun kiinnitetään huomiota 
ja syödään runsaasti kasviksia, hedelmiä ja mar-
joja. Itse korostaisin myös kokojyväviljatuotteiden 
runsasta käyttöä. On helpompi siirtyä laihdutuksen 
jälkeiseen aikaan, kun laihdutusruokavalio ei ole 
kovin poikkeava. 

Eri laihdutusruokavalioista tehokkaimpia ovat 
erittäin niukkaenergiaiset ruokavaliot, joilla saa-
vutetaan hyvä tulos, 10–20 kg:n painonpudotus, 
kolmessa kuukaudessa.  Tämä hoitomuoto sovel-
tuu erinomaisesti niin lihavalle diabeetikolle kuin 
uniapneapotilaallekin (15). 

Ruokavalio diabeteksen ehkäisyssä

Useissa tutkimuksissa on todettu, että nykysuo-
situsten mukainen ruokavalio yhdistettynä ener-
giarajoitukseen ja liikuntaan estää tyypin 2 diabe-
teksen kehittymistä. Suomalaisessa diabeteksen 
ehkäisytutkimuksessa (Diabetes Prevention Study, 
DPS) ja amerikkalaisessa Diabetes Prevention Pro-
gram (DPP) -tutkimuksessa liikapainoisten henki-
löiden diabetesriski pieneni peräti 58 prosentilla. 
Tällä ryhmällä oli tutkimuksen alkutilanteessa 
heikentynyt glukoosiaineenvaihdunta (taulukko 2) 
(16–18). 

Olemme seuranneet suomalaista tutkimusai-
neistoa nyt jo yli kymmenen vuotta. Tulos säilyy 
edelleen hoitoryhmän hyväksi. Tyypin 2 diabetes 

on pitkälti estettävissä elämäntapamuutoksin. Tä-
mä näyttö puuttuu hiilihydraattien saantia rajoitta-
vilta ruokavaliolta, joiden toteuttamisessa esiintyy 
ongelmia tutkimusoloissa saati jokapäiväisessä 
elämässä. 

Suomalaisessa DPS-tutkimuksessa runsas 
kuidun saanti liittyi hyvään hoitovasteeseen sekä 
diabeteksen ehkäisyn että laihdutustuloksen osal-
ta. Tärkeimmät kuitulähteemme ovat kokojyvävil-
jatuotteet ja Suomessa erityisesti ruis. Taulukossa 
2 on esitetty yhteenveto kontrolloiduista elämänta-
painterventioista. Niiden sanoma olisi syytä ottaa 
vakavasti terveydenhuollossamme. Diabetes on 
ehkäistävissä elämäntapamuutoksin. Tätä tukevat 
myös diabeteksen ehkäisyohjelman (D2D-hanke) 
alustavat tulokset (19).  

 Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn liittyvät ruo-
kavaliotutkimukset ovat edelleen meneillään. 
Kiinnostavia ovat muun muassa maitoproteiinival-
misteet, joissa proteiini on pilkottu, D-vitamiini ja 
eläviä mikrobeja sisältävät probiootit. 

Yksilöllisistä vaikutuksista

lisää tietoa lähitulevaisuudessa 

Modernit tutkimusmenetelmät ovat tulleet myös 
ravitsemustutkimukseen. Tutkimme Kuopiossa eri 
ruokavalioiden ja ravintotekijöiden vaikutuksia pe-
rinteisiin glukoosi-, insuliini- ja rasva-aineenvaih-
dunnan kuvaajiin sekä geenien toimintaan. Lisäksi 
yhdistämme tutkimuksiimme entistä useammin 

Tutkimus, ensimmäinen tekijä, 
julkaisuvuosi

Interventio ja tutkimuksen kesto Diabeteksen ilmaantuvuuden 
ero suhteessa verrokkeihin (%)

Eriksson ym. 1991, Malmö study Liikunta ja ruokavalio (6 v) 63, ei randomoitu

Pan ym. 1997, Da Qing Liikunta, ruokavalio, liikunta + 
ruokavalio (6 v)

42

Tuomilehto ym. 2001, DPS Ruokavalio, laihdutus, liikunta (3 v)  58

Knowler ym. 2002, DPP Ruokavalio, laihdutus, liikunta (3 v) 58

Kosaka ym. 2005 Elämäntapamuutokset, ks. yllä (3 v) 67

Ramachandran ym. 2006, IDPP-1 Elämäntapamuutokset (3 v) 28

Taulukko 2. Keskeisten elämäntapainterventiotutkimusten tulokset tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.   
Tutkittavilla on ollut lähtötilanteessa heikentynyt glukoosisieto.
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jopa satojen aineenvaihdunnan välituotteiden (lipi-
domiikka, metabolomiikka) ja geenien tuotteiden, 
kuten entsyymien, määrityksiä. 

Olemme muun muassa todenneet, että ravin-
non hiilihydraatit vaikuttavat eri lailla rasvakudok-
sen geenien ilmentymiseen riippuen niiden aihe-
uttamasta insuliinivasteesta. Niin sanotut hitaat 
hiilihydraatit vaikuttavat edullisesti verrattuna 
nopeasti insuliinipitoisuuksia nostaviin hiilihyd-
raatteihin. Nämä tulokset ovat alustavia, mutta 
tukevat nykysuosituksia (20). Myös laihdutuksella 
on edullisia vaikutuksia rasvakudoksen geenien toi-
mintaan (21).

Olemme käynnistämässä yhteispohjoismaista 
usean keskuksen tutkimusta, jossa selvitetään ter-
veyttä edistävän pohjoismaisen ruokavalion merki-
tystä. Tutkimuksessa käytetään edellä mainittuja 
uusia menetelmiä. Uutta tietoa käytetään hyväksi, 
kun ruokavaliosuosituksia tarkennetaan.

Ihmiset voivat reagoida eri tavalla samaankin 
ruokavalioon geneettisestä taustastaan riippuen. 
Pohjoismaisessa tutkimuksessa haetaan vastausta 
erityisesti kysymykseen, millä metabolista oireyhty-
mää voidaan ehkäistä. Jo nyt tiedetään, että liikun-
ta ja laihdutus ovat hyviä keinoja (22).    

Diabeetikoille suunnatut ruokavaliosuositukset 
perustuvat laajaan tutkimusnäyttöön, useisiin väestö-
tason tutkimuksiin, eri ruokavalioiden, -tottumusten 
ja -kulttuurien vertailuihin, vahvaan perustutkimuk-
seen sekä hyvin tehtyihin ruokavaliointerventioihin. 
Hiilihydraatit ovat keskeisin energianlähde myös 
diabeetikon ruokavaliossa. Laadun merkitys koros-
tuu sekä hiilihydraattien että rasvojen osalta. 

Väestölle yleisesti suositeltu ruokavalio muodos-
taa diabeetikon ruokavalion perustan. Diabeetikko 
voi syödä nautittavaa, monipuolista ja terveellis-
tä ruokaa. En usko, että voidaan palata tiukkoihin 
rajoituksiin diabeetikon ruokavaliossa. Sen sijaan 
diabeetikon on syytä entistä tarkemmin tarkkailla, 
miten nykysuositukset toteutuvat. Tässä on paljon 
parantamien varaa. Suositukset antavat jo nyt mah-
dollisuuden yksilöllisyyteen siinä, mitä lautaselleen 
laittaa. 

Matti Uusitupa

LKT, professori, rehtori

Kuopion yliopisto

matti.uusitupa@uku.fi 

Kirjallisuus

Vesa A. Sokeritautisten ravinto ja insuliini. Duodecim 1. 
1936;5:409-429.
Sawyer L, Gale EAM. Diet, delusion and diabetes. Diabetologia 2. 
2009;52:1-7.
Mann JI, De Leeuw I, Hermansen K ym. Evidence-based nutri-3. 
tional approaches to the treatment and prevention of diabetes 
mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004;14:373-394.
American Diabetes Association: Nutritional recommenda-4. 
tions and interventions for diabetes – 2006. Diabetes Care 
2006;29:2140-2157.
American Diabetes Association: Clinical practice recommenda-5. 
tions 2009. Diabetes Care 2009;32, suppl 1.
Järvi AE, Karlström BE, Granfeldt YE ym. Improved glycemic 6. 
control and lipid profi le and normalized fi brinolytic activity on a 
low-glycemic index diet in type 2 diabetic petients. Diabetes Care 
1999;22:10-18.
Vessby B, Uusitupa M, Hermansen K ym. Substituting dietary 7. 
saturated for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in 
healthy men and women. Diabetologia 2001;44:312-319.
Trichopoulou A, Costacou T, Bamia Chr, Trichopoulos D. Adher-8. 
ence to a Mediterranean Diet and Survival in a Greek Population. 
N Eng J Med 2003;348:2599-2608.
Sofi  F, Cesari F, Abbate R ym. Adherence to Mediterranean Diet 9. 
and Health Status:Meta-analysis. BMJ 2008;337:a1344.
Fung TT, Rexrode KM, Mantzoros CS ym. Mediterranean Diet 10. 
and Incidence of and Mortality From Coronary Heart Disease 
and Stroke in Women. Circulation 2009;119:1093,1100.
Franz MJ, Van Wormer JJ, Crain AL ym. Weight loss out-11. 
comes: a systematic review and meta-analysis of weight loss 
clinical trial with a minimum 1-year follow-up. J Am Diet Assoc 
2007;107:1755-1767.
Nordman AJ, Nordman A, Briel M ym. Effects of low- carbo-12. 
hydrate vs. low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk 
factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch 
Intern Med 2006;166:285-293.
Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a 13. 
low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 
2008;359:229-241.
Sacks FM, Bray GA, Carey VJ ym. Comparison of weight-Loss 14. 
Diets with Different Compositions of FAT, protein, and Carbohy-
drates. N Engl J Med 2009;360:859-873.
Tuomilehto H, Seppä JM, Partinen M ym. Lifestyle intervention 15. 
with weight reduction: fi rst line treatment in mild obstructive 
sleep apnea. Am J Resipir Crit Care Med 2009;179:320-327.
Laakso M, Uusitupa M.  Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, Duo-16. 
decim 2007;123:143-147.
Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 17. 
diabetes mellitus by changes in lifestyle among persons with im-
paired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.
Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduc-18. 
tion in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: 
follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 
2006;368:1673-1679.
Loppuraportti, Dehkon 2D -hanke (D2D), 2003-2007, Diabetesli-19. 
itto 2009.    
Kallio P, Kolehmainen M, Laaksonen D E ym. Dietary carbo-20. 
hydrate modifi cation induces alterations in gene expression 
in abdominal subcutaneous adipose tissue in persons with 
metabolic syndrome: the Fungenut Study. Am J Clin Nutr 
2007;85;1417-1427.
Kolehmainen M, Salopuro T, Schwab U ym. Weight reduction 21. 
modulates expression of genes involved in extracellular matrix 
and cell death. The Genobin study. Int J Obes 2008;32:292-303.
Ilanne-Parikka P, Eriksson JG, Lindström J ym. Effect of Lifestyle 22. 
Intervention on the Occurrence of Metabolic syndrome and its 
components in the Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetes 
Care 2008;31:805-807.

Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008: www.diabetes.fi  
> Tietoa diabeteksesta > Hoitosuositukset



 

Yli 400 parempaa valintaa kaupan hyllyssä!
Sydänmerkillä merkittyjen tuotteiden suosiminen on helppo keino vähentää
suolan ja rasvan saantia. Ne sopivat kaikenikäisille, hyvinvoinnistaan kiinnostuneille
kuluttajille. Sydänmerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että tuote on tuoteryhmässään 
rasvan ja suolan kannalta parempi valinta. Merkin saaneita tuotteita on jo yli 400.
Sydänmerkki-esitteitä, jotka sisältävät Sydänmerkki-tuotteiden luettelon voi tilata
Sydänliitosta. Lisätietoja Sydänmerkistä osoitteessa: www.sydanmerkki.fi 



15Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2009

Lihavuuden leikkaushoito Suomessa

Lihavuusleikkausten määrä on kasvanut viime vuo-
sina maailmalla ja myös Suomessa. Leikkaushoito 
on lihavuuden käypää hoitoa, mutta koko väestön 
lihavuusongelmaa ei ymmärrettävästi voi leikkaus-
saleissa ratkaista. Julkisuus ja hyvät tulokset tuovat 
terveydenhuoltojärjestelmälle paineita lisätä leik-
kauksia. 

Potilaiden ja lähettävien lääkärien innosta huoli-
matta vaativaan leikkaukseen lähdetään lääketie-
teellisin perustein ja realistisin tavoittein. Leik-
kaus ei ole ensisijainen hoitomuoto. Resurssien 
rajallisuuden vuoksi optimaalisen potilasryhmän 
määrittäminen on avainasemassa. Lihavuuskirur-
giassa tarvitaan eri alojen asiantuntemusta. On-
nistuminen potilaan hoidossa vaatii tiimityötä yli 
erikoisalojen.

Sisätautilääkäri arvio ja seuraa

Dosentti, osastonylilääkäri Timo Sane HYKS:n 
endokrinologian klinikalta on ollut vuosia sisä-
tautialan asiantuntija lihavuusleikkausten osalta. 
Hän on nähnyt aitiopaikalta viime vuosien kehi-
tyksen. Nykyisin hän käy läpi satoja lihavuuski-
rurgiaan liittyviä lähetteitä vuodessa.

Lihavuusleikkaukset ovat näkyneet paljon julkisuudes-
sa. Potilaat ja lääkärit ovat leikkausmahdollisuudesta 
hyvin tietoisia. Kuinka paljon lähetteitä HUS:n alueelta 
tällä hetkellä tulee? Kuinka suuri osa lähetteistä arviosi 
mukaan johtaa operaatioon?
Vuoden 2008 aikana pelkästään Meilahden sai-
raalan endokrinologian poliklinikalle tuli 400 liha-
vuuskirurgista lähetettä. Tämän lisäksi lähetteitä 
tuli Peijakseen, Jorviin ja Hyvinkäälle eli koko alu-
eella runsas 500 lähetettä.

Kuluvana vuonna leikkauskelpoisuusarviot 
tehdään hajautetusti HUS-piirissä Meilahdessa, 
Jorvissa, Peijaksessa, Lohjalla ja Hyvinkäällä, jo-

ten tarkkaa käsitystä hoitoon ohjautuvista lähet-
teistä ei minulla tältä vuodelta ole. Meilahteen 
on lähetteitä tullut vähemmän kuin viime vuonna.

Mikä on viestisi lähettäville lääkäreille?
Realismi. Lihavuuden leikkaushoito tuo keskimää-
rin 25 prosentin laihtumistuloksen kahden ensim-
mäisen vuoden aikana, joten useimmille potilaille 
jää leikkauksen jälkeen huomattavasti ylipainoa. 
Suurin osa potilaista otaksuu laihtuvansa tuntuvasti 
enemmän. Laihtumistulos ei pysy leikkauksen jäl-
keen ilman kurinalaista aktiivista painonhallintaa. 
Jos potilas ei ole juuri laihtunut konservatiivisin 
menetelmin, leikkaus tuskin tuo ratkaisua.

Onko leikkauskriteereihin (painoindeksi vähintään  
40 kg/m2 tai 35 kg/m2 + lihavuuteen liittyvä lisäsairaus, 
ikä 20–65 vuotta, muut keinot yritetty, ei alkoholi- 
ongelmaa tai syömishäiriötä) tulossa muutoksia?
HUS leikkaa vuosina 2009 ja 2010 kumpanakin 
vuonna 200 potilasta. Potilastarjonta on runsaam-
paa, joten en usko kriteereiden millään tapaa löys-
tyvän. Ilmeisesti kuluvana vuonna laaditaan valta-
kunnalliset kiireettömän hoidon kriteerit lihavuuden 
hoitoon ja myös lihavuuden kirurgiseen hoitoon. Jo 
edellä mainituilla kriteereillä Suomesta löytyy noin 
37 500 leikkauskriteerit täyttävää potilasta.

Mikä on sisätautilääkärin rooli arviokäynnillä ja seu-
rannassa?
Lihavuuden hoitoon perehtyneen sisätautilääkärin 
tehtävä on arvioida leikkauksen riskit ja potilaan 
soveltuvuus leikkaukseen. Leikkauksen jälkeen 
sisätautilääkäri hahmottaa parhaiten potilaan lää-
kemuutosten tarpeen ja varmistaa alkuvaiheessa 
ravitsemuksen ja vitamiinikorvausten riittävyyden. 
Hän voi myös arvioida alustavasti plastiikkakirur-
gisten korjausleikkausten tarvetta. HUS:ssa potilas 
tulee seurantakäynnille 3–4, 12 ja 24 kuukauden 
kuluttua leikkauksesta, minkä jälkeen seuranta siir-
tyy perusterveydenhuoltoon.
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Mitä perusterveydenhuollon lääkärien tulisi huomioida, 
kun leikattu potilas käy vastaanotolla?
Painon ja laboratoriokokeiden (verenkuva, D-vita-
miini, suola-arvot, B12-vitamiini) seuranta vuoden 
välein, ja huomattavasti laihtuneilla myös luun 
kunnon arvíointi, saattavat olla paikallaan.

Mitä muuta haluaisit viestittää yleisölle lihavuus-  
leikkauksiin liittyen?
Lihavuuskirurgia on mahdollisuus potilaalle, jolla 
muut keinot eivät ole onnistuneet ja joka on sitou-
tunut pysyvään painonhallintaan leikkaushoidon 
edellyttämillä muutoksilla. Lihavuusepidemiaa ei 
kuitenkaan juurita lihavuuskirurgialla. Suomessa 
tapahtunut huikea kehitys sepelvaltimotautikuollei-
suudessa on oiva esimerkki siitä, miten mittavaan 
terveysongelmaan vaikutetaan elämäntavoin, lääk-
kein ja toki myös invasiivisin toimin. Satsaamalla 
vain sepelvaltimoiden ohitusleikkauksiin suotuisaa 
kehitystä ei varmasti olisi tapahtunut. 

Lihavuushoitaja valmentaa, seuraa ja tukee 

Lihavuushoitaja, erikoissairaanhoitaja Päivi Kar-
pakka työskentelee Timo Sanen kanssa samassa 
yksikössä Meilahden sairaalassa. Hän kohtaa 
lihavuusleikkauspotilaita ennen ja jälkeen leik-
kausten.  

Mitä ajattelet viime vuosien leikkausbuumista? Onko 
potilailla realistiset näkemykset leikkaushoidosta?
Potilaat ja lääkärit tietävät paljon leikkauksista, 
mutta näkemykset eivät aina ole realistisia. Poti-
laat ovat usein moniongelmaisia. Leikkaus on uusi 
hoitomuoto, josta toivotaan ratkaisua kaikkiin on-
gelmiin, joiden parissa perusterveydenhuollossa 
painitaan. Potilaat eivät aina tiedä, että leikkaus ei 
yksin riitä. Potilaankin on panostettava ja muutet-
tava ruokatapojaan. Media antaa usein kuvan, että 
leikkaus on helppo ja riskitön. Internetissä on osin 
oikeaa tietoa, mutta toisten sairauskertomuksista 
voi myös saada virheellisen kuvan.

Mikä on hoitajan rooli ennen ja jälkeen leikkauksen?
Asiallisen ja realistisen tiedon jakaminen. Työyk-
sikössäni laitan potilasohjeen mukaan harkinta-
käynnin kutsukirjeeseen. Vastaanotolla painotan 
ruokavaliomuutoksen ehdottomuutta ja opettelua 
jo ennen leikkausta: säännöllinen ateriarytmi eli 
kuusi ateriaa päivässä, kaikki mitä suuhunsa pis-
tää on ateria; kaloripitoiset juomat ja herkut ovat 
pannassa kuten yleensä painonhallitsijalla. Näitä ei 
koskaan tarkenna liikaa!

Jos painoa on runsaasti, aloitetaan erittäin 
niukkaenergiainen ruokavalio jo leikkausta odotel-
taessa. Painoa on syytä seurata säännöllisesti, jotta 
se ei nouse ennen leikkausta. Jonossa olevat käyvät 
usein ”välipunnituksella” hoitajan luona. Hoitaja 
ohjeistaa gastroskopiaan ja muihin tutkimuksiin 
ennen leikkausta sekä antaa ohjeet vähäkalorista 
ruokavaliota varten juuri ennen leikkausta. Peijak-
sessa ravitsemusterapeutti tekee tämän, kun tietää 
leikkauspäivän, ja järjestää koeaterian.

Leikkauksen jälkeen paino kertoo, onko ravit-
semus riittävää. Syömisten määrää ja laatua ar-
vioidaan. Juominen on usein niukkaa, koska po-
tilas ei pysty kerralla ottamaan suuria kulauksia. 
Tarvittaessa pidetään ruoka- ja juomapäiväkirjaa. 
Hoitaja on tässä vaiheessa myös henkinen tuki, 
sillä joskus ilmenee masennusta ja ruokahalutto-
muutta. Potilaalla on oltava hoitajan puhelinnu-
mero, johon hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Mitä haasteita näet potilaan ohjauksessa?
Leikkaus ei ole aina helppo. Se vaatii perehtymistä 
ja sitoutumista muutoksiin loppuelämäksi. Tulos ei 
nimittäin aina pysy, ja ajan kuluessa paino nou-
see ja vanhat tavat palautuvat. Suuri ongelma on 
tietämättömyys siitä, että leikkaus ei vaikuta kyl-
läisyydentunteeseen tai ruokahaluun. Potilaalla on 
saattanut olla tapana palkita tai lohduttaa itseään 
ruualla, mutta esimerkiksi puoli lasia mehukeittoa 
ei välttämättä lohduta mieltä. Pettymys! Ravin-
tolasyöminen tai muu sosiaalinen ruokailu ei leik-
kauksen jälkeen ole viisasta, sillä lastenannoskin 
on liian suuri.
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Onko lihavuusleikkaukseen valmistautuvan  
diabeetikon osalta huomioitava jotain erityistä?
On tarkistettava, että potilas osaa mitata ja myös 
mittaa itse verensokeria. Hänen on tunnistettava 
liian matalan verensokerin oireet ja osattava vähen-
tää diabeteslääkitystä. 

Mitkä ovat terveisesi perusterveydenhuollon hoito- 
henkilökunnalle? Mitä on huomioitava ennen lihavuus-
leikkausta ja sen jälkeen?
Seuranta jatkuu perusterveydenhuollossa, ja pai-
nolla on valitettavasti taipumus nousta. Vanhat 
tavat palautuvat helposti alkuhuuman jälkeen. Jos 
leikkausten määrä nousee, perusterveydenhuollos-
sa voi olla tarvetta painonhallintaryhmälle, jossa on 
4–5 vuotta sitten leikattuja potilaita. Jotkut poti-
laistamme ovat aloittaneet ENE-ruokavalion parin 
vuoden kuluttua leikkauksesta.

Vitamiiniarvojen seuranta on tärkeää, koska ne, 
jotka syövät edelleen vähän, jättävät ajan kulues-
sa vitamiinilisät usein pois. Laihdutusleikkauksen 
jälkeen, kun alkuinto on sammunut, omaseuranta 
hiipuu ja tulee hoitoväsymys, eli perusterveyden-
huollossa on vuosien päästä uusia haasteita. Ym-
pyrä sulkeutuu

Mitä haluat erityisesti painottaa?
Potilaan valmistaminen hyvin, myös henkisesti, on 
tärkeää. Valmistamiseen tarvitaan aikaa, ja siinä 
käytetään välipunnituksia. Leikkaukseen ei tule ryn-
nätä suin päin. Potilaan pitää ymmärtää, että kyse 
on tässäkin omasta muutoksesta ja että hänen on 
omaksuttava loppuelämäkseen osin orjuuttava ruo-
kavalio- ja -rytmi. Hänen on tajuttava, että elämän 
nautinnot tulevat kohentuneesta elämänlaadusta ja 
liikkumisen paranemisesta, eivät ruokailusta. Seu-
ranta on jatkuvaa, eivätkä joulut ja juhannukset tee 
poikkeusta. Kun ihminen hyväksyy tämän, hän on-
nistuu ja löytää elämälleen uuden sisällön.

Kirurgi arvioi ja leikkaa

Dosentti, osastonylilääkäri Marja Leivonen 
HYKS:n Peijaksen sairaalan vatsaelinkirurgian 
klinikasta tekee suurimman osan Helsingin-Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin lihavuusleikkauksis-

ta. Leikkaustiimiin kuuluu hänen lisäkseen kaksi 
muuta kirurgia. 
 

Mitä ajattelet lihavuusleikkausten buumista  
nykyisten resurssien valossa?
Suomessa resurssit vaihtelevat alueellisesti hyvin 
paljon. Meillä HUS-piirissä on kirurgian puolella 
hyvä tilanne. Olemme Peijaksessa tehneet keski-
tetysti lihavuusleikkauksia nyt puolitoista vuotta. 
Lihavuusleikkaukset eivät ole vieneet muilta kii-
reettömiltä leikkauksilta aikoja, vaan olemme pys-
tyneet nivomaan lihavuusleikkaukset entisiin raa-
meihin järjestämällä työt uudelleen. Toistaiseksi 
ruuhkat ovat olleet sisätautipuolella.  

Mikä on HUS-piirin leikkauskapasiteetti?
Leikkaamme keskimäärin kuusi potilasta viikossa. 
Vuodessa teemme noin 200 leikkausta, ja tavoit-
teenamme on vuodesta 2011 lähtien leikata 400 
potilasta vuodessa. Koska leikkaavia kirurgeja on 
nyt kolme ja leikkaukseen tarvitaan kaksi kirurgia, 
pystymme lisäämään leikkausten määrää. Leikka-
uspäätöksen jälkeen aika kirurgian poliklinikkaan 
järjestyy kuukaudessa. Leikkausajan pysymme an-
tamaan 1–2 kuukauden päähän tästä käynnistä. 

Mikä on viestisi lähettäville lääkäreille?
Potilaan halu päästä leikkaukseen ei ole leikkauk-
sen indikaatio, vaan sovituista kriteereistä on pi-
dettävä kiinni. Jos potilas ei ole aiemmin kyennyt 
sitoutumaan konservatiivisiin hoitoihin, ei leikka-
usta kannata harkita. Aikaisemmat vatsan alueen 
leikkaukset eivät ole este leikkaukselle.

Mikä on yleisin leikkausmenetelmä ja miten   
menetelmä valitaan?
Kaksi kolmasosaa on mahalaukun ohitusleikkauk-
sia ja kolmasosa mahalaukun kavennusleikkauksia 
(sleeve-leikkaus). Osalle erittäin lihavista (yli 200 
kiloa painavista) potilaista tehdään ensin kavennus-
leikkaus ja myöhemmin ohitusleikkaus. Kavennus-
leikkauksesta toipuminen on helpompaa, ja se sopii 
vanhemmille potilaille ja potilaille, joilla on tiettyjä 
riskejä, kuten koronaaritauti tai maksasairaus.
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Mitkä ovat lihavuusleikkausten tavallisimmat peri- ja 
postoperatiiviset ongelmat? 
Haavavuotoja on meillä ollut todella vähän, vain 
pari kertaa. Uusintaleikkaukseen on jouduttu neljä 
kertaa, mikä vastaa kansainvälisiä lukuja (2–4 %). 
Trombikomplikaatioita on ollut tehokkaan veritu-
koksia ehkäisevän hoidon ansiosta vähän, mutta 
saumaverenvuotoja on esiintynyt odotetusti jonkin 
verran enemmän. Haavatulehduksia on ollut vähän, 
sillä leikkaus tehdään tähystyksessä. Keuhkokuu-
meita esiintyi erityisesti aloitusvaiheessa, mutta 
ne ovat vähentyneet huomattavasti, kun otimme 
käyttöön leikkauksenjälkeisen jaksoittaisen CPAP 
(continuous positive airways pressure) -hoidon.  

Mitä uutta on tulossa lihavuusleikkausten alalla?
Ainakin niin sanotut duodenal switch -leikkaukset 
yleistyvät. Menetelmä sopii erityisesti potilaille, joi-
den painoindeksi on yli 60 kg/m2. Leikkauksessa 
ohitetaan lähes koko ohutsuoli – 1,5 metriä distaa-
lista suolen osaa jää käyttöön

Toinen mielenkiintoinen tulevaisuudenkuva liit-
tyy diabetekseen. Koska diabetes parantuu hyvin 
nopeasti heti leikkauksen jälkeen, maailmalla pu-
hutaan jopa normaalipainoisten hankalahoitoisten 
diabeetikoiden leikkauksista. 

Mitä perusterveydenhuollon lääkärien tulisi ottaa huo-
mioon kirurgiselta kannalta, kun leikkauksessa ollut 
potilas käy vastaanotolla?
Rakennettuihin saumoihin voi tulla haavaumia. Oi-
reina voi olla veriulostetta, oksentelua ja vatsakipua. 
Suolisolmun mahdollisuus kasvaa mahalaukunohi-
tuspotilailla alun rajuimmassa painonlaskuvaihees-
sa, mikä tulee ottaa huomioon, jos potilaalla on 
oireita. Myös haavatyriä esiintyy. Jos oireina on vat-
sakipuja ja oksentelua, lisäselvittelyt ovat tarpeen.

Mikä on viestisi Diabetes ja lääkäri -lehden lukijoille?
Tulevaisuudessa pitää varautua siihen, että liha-
vuusleikkausten määrät lisääntyvät. Ikärajat saat-
tavat muuttua ja yhä vanhempia lihavia potilaita 
leikataan. Toisaalta lihavien nuorten leikkaukset 
lisääntynevät. Korostaisin sitä, että lihavuusleik-
kausten tavoitteena on kokonaisterveyden ja elä-

mänlaadun kohentamisen lisäksi erityisesti liha-
vuuden oheissairauksien paraneminen.

Lihavuusvastuulääkäreitä tarvitaan   
perusterveydenhuoltoon 

Dosentti Kirsi Pietiläinen HUS:n Lihavuustutki-
musyksiköstä on pitkän linjan lihavuustutkija. 
Hän on myös Suomen Lihavuustutkijat ry:n se-
kä Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -työryhmän 
puheenjohtaja. 

Lihavuusleikkaukset mainitaan myös Lihavuuden   
Käypä hoito -suosituksessa. Ovatko nykyiset leikkaus-
indikaatiot ja -kriteerit mielestäsi optimaaliset vai  
onko niissä muokattavaa? 
Kriteerit ovat toimivat ja korostaisin, että kirurgi-
seen hoitoon ei tule lähettää suoraan, vaan asian-
tunteva konservatiivinen hoito on ensin käytävä lä-
pi. Ymmärrän hyvin, että perusterveydenhuollossa 
ei välttämättä aina ole keinoja ja resursseja kon-
servatiiviseen hoitoon eikä erikoissairaanhoidolla 
ole tarjota ”lihavuusklinikan” palveluita. Mielestä-
ni konservatiiviseen lihavuuden hoitoon tarvitaan 
huomattavasti lisää panostusta

Suomessa on 650 000 työikäistä lihavaa (pai-
noindeksi yli 30 kg/m2), ja heistä ainakin 40 000:lla 
painoindeksi on yli 40 kg/m2. Lihavuusleikkauk-
seen soveltuvia on kymmeniä tuhansia, joten leik-
kausmäärät huomioiden on ymmärrettävää, että 
ainakaan kriteerien löyhennys ei ole realistista.

Onko Käypä hoito -suositukseen tulossa muutoksia?
Suosituksia päivitetään tämän vuoden aikana. 
Yhtenä tavoitteena on yhtenäistää kriteeristöä ja 
hoitoa eri puolilla Suomea. Tällä taataan tasainen 
laatu. Hoidon kokonaislaadun kannalta on tärkeää, 
että leikkauksia on keskusta ja kirurgia kohden riit-
tävästi. Ei ole resurssien kannalta järkeä ylläpitää 
liian pieniä leikkausyksiköitä

Seurannan yhtenäistäminen ja strukturointi ovat 
tärkeitä asioita. Kuka vastaa seurannasta, ja miten 
suhtaudutaan esimerkiksi ravintolisiin? Seurantaa 
ei voi järjestää jokaisessa terveyskeskuksessa. 

Leikkaukset ovat toistaiseksi harvinaisia, ja yk-



19Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2009

Syö järkevästi, laihdu pysyvästi
Ravitsemusterapeuttien yhdistys on julkaissut 

uusitun ruokavaliolehtisen terveydenhuollon 

ammattilaisten jaettavaksi.

Lehtinen opastaa pysyvään elä-
mäntapamuutokseen myönteisesti 
ja kannustaen. Asiakasta ohjataan 
asettamaan saavutettavissa oleva 
tavoite, johon pääsee pienin päi-
vittäisin muutoksin. ”Testaa ta-
pasi” -taulukon avulla on helppo 
kartoittaa tottumuksia. 

 

sittäinen terveyskeskuslääkäri kohtaa uransa aikana 
vain harvoin lihavuusleikkauksessa olleita potilaita. 
Seurannan tulisi olla järjestelmällistä ja tapahtua 
yksiköissä, joissa on lihavuusosaamista. Yksi vaih-
toehto on, että terveyskeskuksissa olisi diabetes-
vastuulääkärien tapaan lihavuusvastuulääkäreitä, 
jotka ovat perehtyneet lihavuusleikkauksen läpi-
käyneiden potilaiden ongelmiin. Ravitsemukselli-
set puutteet on tärkeää huomata ja hoitaa. Ovathan 
kyseessä työikäiset potilaat, joiden oletetaan elävän 
vuosia ja joiden hoitoon on sijoitettu paljon.

Leikkaus sopii myös diabeetikoille, ja on havaittu, että 
diabetes ”paranee” leikkauksen jälkeen, vieläpä nope-
asti. Mikä voisi olla ilmiön mekanismi?
Diabeteksen paranemiselle on kolme mahdollista 
selitystä: suolistopeptidien erityksen vähentyminen, 
energiansaannin nopean vähentymisen vaikutukset 
esimerkiksi maksan rasvaan ja muihin glukoosiai-
neenvaihdunnan kannalta tärkeisiin osatekijöihin 
sekä rasvakudoksen, ja muidenkin kudosten, glu-
koosi- ja rasva-aineenvaihduntaan liittyvien geeni-
en ilmentymisen muutokset leikkauksen jälkeen.

Mitä uutta lihavuustutkimuksessa tapahtuu lihavuus-
leikkausten osalta?
Leikkausmenetelmiä tulee varmasti lisää. Amsterda-
missa Euroopan lihavuuskongressissa ECO:ssa esi-
teltiin vastikään menetelmä, jossa pohjukaissuolen 
sisään laitettiin ”sukka”. Sen seurauksena ravinto-
aineiden imeytyminen vähentyi, potilaat laihtuivat 
ja heidän glukoositasapainonsa parantui. Italialais-
kirurgi esitteli samaisessa kokouksessa tuloksia nor-
maalipainoisten tyypin 2 diabeetikoiden hoidosta. 
Diabetes ”parani” leikkauksen jälkeen, ja potilai-
den keskimääräinen painoindeksi BMI (kg/m2) laski 
25:stä 22:een. Toistaiseksi on tietenkin utopiaa, että 
kaikki diabeetikot hoidettaisiin kirurgisesti.

Mitä haluat korostaa lukijoillemme?
Kannatan resurssien lisäämistä kaikkien lihavuu-
den hoitojen osalta. Konservatiiviset hoitomuodot 
eivät saa jäädä lapsipuolen asemaan. 

Jukka Westerbacka

LT, dosentti

HUS, sisätaudit

Helsingin yliopisto, kliininen laitos

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava toimittaja

jukka.westerbacka@helsinki.fi 

Paino hallintaan, 12 sivua, hinta 0,90 euroa (sis. alv) + toimituskulut. Minimitoimitusmäärä on 20 kap-
paletta. Lisätiedot ja tilaukset: ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, Leena Nieminen, dieettimedia@rty.fi , 
p. (09) 2511 1631 sekä www.rty.fi  > Verkkokauppa.

Lihavuus teemana valtakunnallisilla 

ravitsemuspäivillä

Valtakunnalliset ravitsemuspäivät 
5.–6.10.2009 Helsingissä tarjoavat 
uusia työkaluja lihavuusepidemian 
hoitoon. Koulutuspäivät on hyväksytty 
Helsingin yliopiston erikoistumiskou-
lutukseksi useille erikoistumisaloille. 
Lisätietoa www.rty.fi  > Valtakunnalliset 
ravitsemuspäivät.
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Diabetes ja lihavuuden lääkehoito
Jukka Westerbacka

Lihavuuden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä 

on vuosien aikana tullut ja mennyt, ja lisää on 

luvassa. Ihmelääkkeitä ei ole löytynyt, mutta 

lisäapua lihavuuden hoitoon voi lääkityksellä 

saada. Lihavuuslääkkeitä voi käyttää myös tyy-

pin 2 diabeetikoiden lihavuuden hoidossa. Tässä 

katsauksessa käsitellään lähinnä käytössä olevia 

lihavuuslääkkeitä orlistaattia ja sibutramiinia.

Suomalaisista aikuisista yli puolet on liikapainoi-
sia (painoindeksi yli 25 kg/m2) ja jopa neljäsosa 
täyttää lihavuuden kriteerit (painoindeksi yli 30 
kg/m2). Diabeteksen ehkäisyhankkeen (D2D)- ja 
FINNRISKI-tutkimuksen perusteella on arvioitu, 
että vuonna 2008 tyypin 2 diabeetikoiden määrä 
ylitti puoli miljoonaa. Lihavuus ja tyypin 2 diabetes 
liittyvät vahvasti toisiinsa. Liikapaino ja lihavuus 
lisäävät riskiä sairastua diabetekseen, ja tyypin 2 
diabeetikoista suurin osa on liikapainoisia. 

Painonlaskun tiedetään vähentävän riskiä sai-
rastua diabetekseen erityisesti, jos diabeteksen 
vaara on suurentunut esimerkiksi riskilaskurien 
mukaan tai sokerirasituskokeessa havaitun heiken-
tyneen sokerinsiedon perusteella. Laihduttaminen 
vähentää kuolemanvaaraa ja sydän- ja verisuonisai-
rastuvuutta lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla. 

Lihavuus lisää sydän- ja verisuonitautien vaa-
ratekijöitä myös diabeetikoilla. Liikapaino näkyy 
verensokeriarvoissa, verenpaineessa, lipideissä ja 
veren hyytymisjärjestelmän häiriöissä. Erityisen hai-
tallista lisäsairauksien kannalta on vyötärölihavuus, 
joka liittyy rasvan epäedulliseen kerääntymiseen vat-
saonteloon ja maksaan. 

Lääkettäkö lihavuuteen?

Lihavuuden hoidossa avainasemassa ovat aina 
elintapojen muutokset. Lääkitys kuuluu myös 
suomalaiseen lihavuuden käypään hoitoon, sekä 
laihduttamiseen että painonhallintaan. Lääkitys ei 

ole ensisijainen hoitomuoto, ja lääkityksen lisäksi 
potilaan tulee aina olla sitoutunut ja motivoitunut 
myös elintapamuutoksiin. Suomalaisen Käypä hoi-
to -suosituksen mukaan lääkitystä voi käyttää, kun 
painoindeksi ylittää 30 kg/m2 tai 28 kg/m2, jos po-
tilaalla on lihavuuden liitännäissairauksia, kuten 
diabetes.

 Lääkityksen odotettavissa olevaa tehoa arvioi-
taessa on syytä muistaa, että laihdutuksen hoitoon 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
on aina mukana myös elintapainterventio. Tutki-
muksien aikana koehenkilöiden energiansaantia 
pyritään vähentämään ja he saavat elintapaohjeis-
tusta, mikä johtaa myös lumelääkeryhmässä painon 
laskuun. 

Suomessa on käytössä kaksi lihavuuden hoitoon 
tarkoitettua lääkettä: sibutramiini ja orlistaatti. Kum-
mastakin lääkkeestä voi saada kriteerien täyttyessä 
peruskorvauksen (taulukko 1, sivu 22). Rimonabant-
ti vedettiin markkinoilta lokakuussa 2008, kun sen 
riski-hyötysuhde arvioitiin epäedulliseksi. 

Lihavuuslääkkeitä on tutkittu diabeetikoiden 
hoidossa, ja nykyisin käytössä olevista diabetes-
lääkkeistä metformiinia ja eksenatidia on tutkittu 
myös laihdutuksessa. GLP-1-analogiryhmän lääk-
keiden tehoa lihavuuden hoidossa tutkitaan par-
haillaan intensiivisesti. Kehitteillä on myös uusia 
lääkkeitä, joista pääosa vaikuttaa keskushermoston 
välityksellä.

Orlistaatti pysäyttää 

rasvan suoleen

Orlistaatti eli tetrahydrolipstatiini on ollut markki-
noilla kymmenisen vuotta. Se on johdos Strepto-
myces toxytricini -bakteerin erittämästä lipstatiinis-
ta, jota aikanaan tutkittiin lipidilääke-ehdokkaana. 
Orlistaatti on kapselimuotoinen lääke, joka toimii 
paikallisesti suolistossa. Se estää lipidejä pilkkovan 
lipaasientsyymin toimintaa, jolloin ravinnon trigly-
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seridien pilkkoutuminen vapaiksi rasvahapoiksi es-
tyy, eikä rasva imeydy elimistön käyttöön. Käytössä 
olevista annoksista 120 mg (Xenical®) estää noin 
30:tä prosenttia ravinnon rasvoista imeytymästä. 

Annoksen nostaminen yli 120 mg:n ei lisää te-
hoa. Orlistaatti otetaan kolmesti päivässä ruokailun 
yhteydessä. 120 mg:n kapselit on tarkoittu lihavuu-
den hoitoon potilaille, joiden painoindeksi on yli 30 
kg/m2 tai yli 28 kg/m2, jos potilaalla on lihavuuden 
liitännäissairauksia. 

Vastikään markkinoille tulleen itsehoitolääkkeen 
(alli®, orlistaattia 60 mg) estovaikutus on noin 25 
prosenttia. Itsehoitoannos on tarkoittu laihduttami-
sen tukihoidoksi henkilöille, joiden painoindeksi on 
yli 28 kg/m2.

Vaikutusmekanisminsa takia orlistaatti voi ai-
heuttaa suolistosivuvaikutuksia, kuten rasvaripulia, 
ilmavaivoja, vatsakipuja ja lisääntynyttä ulostustar-
vetta. Sivuoireet korreloivat ravinnon rasvan mää-
rään, ja tämä ”rasva-antabus”-vaikutus ohjaa poti-
laita syömään vähemmän rasvaa sisältävää ruokaa. 
Suolistosivuoireet vähenevät hoidon edetessä. 

XENical in the prevention of Diabetes in Obese 
Subjects (XENDOS) -tutkimuksessa ensimmäisenä 
hoitovuonna 91 prosentilla orlistaattiryhmän koe-
henkilöistä oli vähintään yksi suolistosivuoire (65 
prosentilla lumelääkeryhmässä). Neljäntenä hoito-
vuotena niitä raportoi enää 36 prosenttia. Annos oli 
120 mg kolmasti päivässä. 

Orlistaatti voi heikentää vähän rasvaliukoisten 
vitamiinien (A, D, E, K) imeytymistä, joten potilaita 
neuvotaan syömään monipuolisesti. Tutkimuksissa 
vitamiininpuute ei ole aiheuttanut kliinisiä oireita, 
mutta joidenkin potilaiden saattaa olla perusteltua 
käyttää monivitamiinivalmistetta. 

Orlistaatin tehoa painon laskussa on arvioitu laa-
dukkaiden tutkimusten Cochrane-koosteanalyysillä, 
jossa oli mukana 11 tutkimusta ja yli 6 000 poti-
lasta, joita oli seurattu vähintään vuosi. Analyysin 
perusteella orlistaatin (120 mg x 3) teho painon 
laskussa ja painonnousun estossa laihtumisen jäl-
keen on 3–4 kg verrattuna lumelääkkeeseen. Tut-
kittavien keskimääräinen painoindeksi oli 35,7 kg/
m2 ja ikä 49 vuotta.

Itsehoitolääkkeenä käytettävää 60 mg:n annos-
ta on tutkittu vähän. Kahdessa lyhyessä tutkimuk-

sessa, joihin osallistui yhteensä 1 353 potilasta, 
pieniannoksinen orlistaatti laihdutti 2,5 kg enem-
män kuin lumelääke. Painonlaskun myötä sydän- ja 
verisuonisairauksien riskitekijöissä (lipidit, veren-
paine, glukoosi) ilmeni kohentumista. LDL-koleste-
roli laski kuitenkin oletettua vähemmän. Sydän- ja 
verisuonisairauksien päätetapahtumien suhteen 
orlistaatista ei ole näyttöä.

Orlistaatti ja tyypin 2 diabetes

Orlistaattia on tutkittu myös diabeteksen ehkäisys-
sä. XENDOS-tutkimukseen osallistui 3 305 lihavaa 
koehenkilöä (painoindeksi yli 30 kg/m2), joilla ei 
tutkimuksen alussa ollut diabetesta. Tarkoituksena 
oli selvittää, voidaanko orlistaatilla (120 mg x 3) 
ehkäistä diabetesta neljän vuoden seuranta-aikana. 
Viidesosalla oli tutkimuksen alussa tehdyssä soke-
rirasituskokeessa heikentynyt (IGT) ja lopuilla nor-
maali sokerinsieto. 

Sokerirasituskoe toistettiin satunnaistamisen 
jälkeen puolen vuoden välein. Seuranta-aikana or-
listaattiryhmässä ilmeni diabetesta 6,2 prosentilla 
ja lumeryhmässä 9 prosentilla, joten esiintyvyys 
väheni 37 prosenttia. Vaikutus oli suurempi odo-
tetusti IGT-ryhmässä, jossa diabeteksen ilmaan-
tuvuus väheni 45 prosenttia. Myös pienemmässä 
Scandinavian Multicenter study of Obese Subjects 
(SMOMS) -tutkimuksessa, jossa oli mukana suoma-
laisia, havaittiin tyypin 2 diabeteksen ilmaantumi-
sen väheneminen.

Orlistaatin tehoa tyypin 2 diabeetikoilla on tut-
kittu muutamassa laadukkaassa tutkimuksessa. 
Norrisin koosteanalyysissä yhdistettiin lihavilla tyy-
pin 2 diabeetikoilla tehdyt orlistaattitutkimukset. 
Kriteerit täytti neljä tutkimusta, joissa oli mukana 
yhteensä 1 475 diabeetikkoa. 

Tyypin 2 diabeetikoiden paino laski orlistaatilla 
keskimäärin 2,6 kg lumelääkkeeseen verrattuna. 
Orlistaatti paransi vain hivenen, mutta tilastolli-
sesti merkitsevästi, myös glukoositasapainoa, sillä 
HbA1c laski 0,4 prosenttiyksikköä ja paastoglukoosi 
0,86 mmol/l enemmän kuin lumelääkkeellä. Ana-
lyysissä orlistaatti laski merkittävästi myös seeru-
min LDL-kolesterolia (0,27 mmol/l) ja triglyseridejä 
(0,24 mmol/l). 
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Verenpaineeseen tai HDL-kolesteroliin orlis-
taatti ei vaikuttanut hyödyllisesti, vaikka paino las-
kikin. Vastaavassa Cochrane-katsauksessa, jossa oli 
mukana 2 036 tyypin 2 diabeetikkoa osin lyhyem-
missä tutkimuksissa, orlistaatti laski painoa 2 kg. 
Tässäkin analyysissä HbA1c laski merkitsevästi 0,5 
prosenttiyksikön verran.

Sibutramiinilla aivot kylläisiksi 

Toinen Suomessa käytössä oleva lihavuuden hoi-
toon tarkoitettu lääkevalmiste on sibutramiini 
(kauppanimi Reductil®), jonka vaikutus perustuu 
kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Se on tarkoit-
tu lihavuuden hoitoon potilaille, joiden painoindek-
si on yli 30 kg/m2 tai yli 27 kg/m2, jos potilaalla 
on lihavuuden liitännäissairauksia. Sibutramiini 
muistuttaa molekyylirakenteeltaan amfetamiinia, 
jota aikanaan käytettiin laihdutuslääkkeenä. Sen 
vaikutusmekanismi on kuitenkin erilainen, eikä se 
aiheuta riippuvuutta. 

Sibutramiini estää hermovälittäjäaineiden (se-
rotoniini, noradrenaliini, dopamiini) takaisinottoa 
hermopäätteeseen, kun taas vanhat laihdutuslääk-
keet amfetamiini ja fenfl uramiini lisäsivät hermo-
välittäjäaineiden eritystä. Erityisesti sibutramiinin 
aikaansaamalla serotoniinin takaisinoton estymi-
sellä katsotaan olevan merkittävä vaikutus aivojen 
kylläisyyttä säätelevillä alueilla. Serotoniinin takai-
sinotto estyy lääkkeellä noin 50 prosenttia.

Sibutramiini metaboloituu maksassa pääasi-
assa CYP3A4-välitteisesti, minkä vuoksi on huo-
mioitava mahdolliset yhteisvaikutukset muiden 
lääkkeiden kanssa. Sibutramiinia ei tule käyttää 
yhdessä muiden serotoniinijärjestelmään vaikutta-
vien lääkkeiden, kuten SSRI-masennuslääkkeiden 
kanssa serotoniinioireyhtymäriskin vuoksi. Sibutra-
miini annostellaan kapselimuodossa. Aloitusannos 
on 10 mg kerran päivässä. Annosta voidaan nostaa 
kuukauden käytön jälkeen 15 mg:aan kerran päi-
vässä, jos painonlasku on alle kaksi kiloa. 

Sibutramiinin yleisimmät haittavaikutukset 
ovat unihäiriöt, hikoilu, pahoinvointi, suun kuivu-
minen ja ummetus, joita esiintyy 7–20 prosentilla 
potilaista. Sibutramiini on tutkimuksissa nostanut 
verenpainetta keskimäärin 2–4 mmHg:n ja sydä-

men sykettä muutaman lyönnin verran. Siten se 
on vasta-aiheinen sydänsairaille ja potilaille, joiden 
verenpainetaso on yli 145/90 mmHg. Verenpainet-
ta ja sykettä tulee seurata erityisesti hoidon alussa. 
Hoidettu verenpainetauti ei ole este sibutramiinin 
käytölle. 

Käynnissä oleva SCOUT-tutkimus (Sibutramine 
Cardiovascular OUTcomes) antaa aikanaan lisätietoa 
sibutramiinin sydän- ja verisuonivaikutuksista. Tut-
kimuksessa on mukana yli 10 000 potilasta, joilla on 
taakkanaan suuri sydän- ja verisuonisairauksien riski 
(97 prosentilla todettu sydäntauti, 88 prosentilla ve-
renpainetauti ja 84 prosentilla tyypin 2 diabetes). 

Ennen kaksoissokkoutusta SCOUT-tutkijat ana-
lysoivat turvallisuussyistä ensimmäisten kuuden 
viikon tuloksia. Paino laski tässä ajassa 2 kg ja 
vyötärö hoikentui 2 cm. Mielenkiintoista kyllä, sys-
tolinen verenpaine laski keskimäärin 3 mmHg ja 
diastolinen 1 mmHg:n tässä potilasryhmässä. Sy-
ketaso nousi 1,5 lyöntiä minuutissa. Lisäanalyysis-

Kaikkien ehtojen täytyttävä

1) Painoindeksi vähintään 32 kg/m2 ennen   
 laihdutusta.

2) Vähintään 5 %:n laihtuminen 3 kk:n kestoisessa   
 pelkkään ruokavalioon tai ruokavalioon ja lääke-  
 hoitoon perustuvassa laihdutuksessa. 

3) Vähintään yksi seuraavista sairauksista: 
diabetes: paastoverinäytteen glukoosipitoisuus • 
(fB-gluk) toistetusti vähintään 6,1 mmol/l tai 
aiemmin myönnetty diabeteslääkkeiden erityis-
korvausoikeus 
verenpainetauti: verenpaine 3 kk:n laihdutusjak-• 
son kuluessa toistetuissa mittauksissa diastoli-
sesti vähintään 100 tai systolisesti vähintään 170 
mmHg, tai aiemmin myönnetty verenpainelääk-
keiden erityiskorvausoikeus 
uniapnea, jonka katsotaan vaativan CPAP-hoitoa• 
lonkka-, polvi- tai nilkkanivelen toiminnallisesti • 
merkittävästi haittaava nivelrikko. 

Hypertensio (> 145/90 mmHg) on sibutramiinihoidon 
vasta-aihe. Peruskorvausoikeus myönnetään määrä-
aikaisena enintään kahdeksi vuodeksi.

Taulukko 1. Kansaneläkelaitoksen kriteerit laihdutus-
lääkkeiden peruskorvattavuudelle. Huomaa, että diabe-
teksen suhteen kriteerit eivät ole samat kuin diabetes-
lääkkeiden korvattavuuskriteerit.
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sä havaittiin, että verenpaine laski erityisesti niillä 
verenpainepotilailla, joiden paino putosi, ja nousi 
niillä, joiden verenpaine oli normaali tutkimuksen 
alussa. 

Erisuuntaisten verenpainemuutosten ”terveil-
lä” ja sydänsairailla lihavilla on ajateltu johtuvan 
sibutramiinin erilaisista vaikutuksista sentraali-
siin ja perifeerisiin sympaattisen hermoston osiin. 
Näissä osissa tiedetään olevan häiriöitä verenpai-
netta sairastavilla. 

SCOUT-tutkimuksen varsinainen seuranta-aika 
on kolmisen vuotta, ja sen valmistuessa lähiaikoina 
saadaan lisätietoa siitä, estääkö sibutramiini sy-
dän- ja verisuonitautikuolleisuutta.

Sibutramiinin tehoa on arvioitu Cochrane-kat-
sauksessa, jossa oli mukana kolme kriteerit täyttä-
vää tutkimusta ja 929 potilasta (keskimääräinen 
painoindeksi 33,4 kg/m2, ikä 47), joita oli seurattu 
vähintään vuosi. Analyysin perusteella sibutramiini 
laski painoa keskimäärin 4,3 kg verrattuna lume-
lääkkeeseen. 

Sibutramiini ja tyypin 2 diabetes

Sibutramiinista ei ole näyttöä tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyssä. Tyypin 2 diabeetikoilla tehtyjen 
tutkimusten meta-analyysissa (4 tutkimusta, 460 
potilasta) sibutramiini laski merkittävästi painoa, 
eli 4,5 kg enemmän kuin lumelääke 3–6 kuukautta 
kestäneissä tutkimuksissa. 

Kun analyysistä poistettiin pienin 60 naisdia-
beetikon tutkimus, keskimääräinen painonlasku 
oli 2,5 kg lumelääkkeeseen verrattuna. Glukoosi-
tasapainossa ei havaittu merkittävää parantumis-
ta. Triglyseridit ja LDL-kolesteroli eivät laskeneet 
merkitsevästi sibutramiinilla tyypin 2 diabetestut-
kimusten meta-analyysissa, toisin kuin tutkimuk-
sissa, joiden koehenkilöt eivät sairastaneet dia-
betesta. HDL-kolesteroli kuitenkin nousi vähän, 
mutta tilastollisesti merkitsevästi (0,1 mmol/l) 
tyypin 2 diabeetikoilla sibutramiiniryhmässä. 

Vastaavassa Cochrane-katsauksessa, jossa oli 
mukana 1 047 potilasta ja lyhyempiä tutkimuksia, 
sibutramiini laski painoa 5,1 kg tyypin 2 diabeeti-
koilla lumelääkkeeseen verrattuna. HbA1c ei laske-
nut merkitsevästi.

Lupaava rimonabantti jäähylle

Endokannabinoidijärjestelmään vaikuttava rimo-
nabantti vedettiin markkinoilta lokakuussa 2008. 
Euroopan lääkevalvontaviranomainen arvioi sen 
haitat, lähinnä depression lisääntymisen, saavu-
tettuja hyötyjä suuremmiksi. 

Rimonabantilla oli lupaavia ominaisuuksia, sil-
lä se vaikutti edullisesti muun muassa lipideihin 
ja verensokeriin osin painonlaskusta riippumatta. 
Tämän katsottiin johtuvan rimonabantin vaiku-
tuksista perifeeristen kudosten, kuten maksan ja 
rasvasolujen, kannabinoidireseptoreihin. Rimo-
nabantti laski painoa keskimäärin 5 kg diabetesta 
sairastamattomilla ja 3,9 kg tyypin 2 diabeetikoilla 
vuoden kestäneissä tutkimuksissa. 

SERENADE-tutkimuksessa testattiin rimo-
nabantin tehoa tyypin 2 diabeetikoiden verensoke-
rin hoidossa. Tutkittavilla ei ollut lähtötilanteessa 
diabeteslääkitysta ja HbA1c oli keskimäärin 7,9 %. 
Lumelääkkeen vaikutuksella korjattu HbA1c:n las-
ku oli puolen vuoden aikana 0,5 prosenttiyksikköä. 
Paino laski 3,8 kg. 

Muitakin endokannabinoidijärjestelmään vai-
kuttavia lääkkeitä on ollut tutkittavina, mutta moni 
tutkimusohjelma on keskeytetty sivuvaikutusongel-
mien vuoksi, mukaan lukien jo faasi III -vaiheessa 
ollut taranabantti.

Diabeteslääkkeet 

painon laskijoina

Useat diabeteslääkkeet lihottavat. Sulfonyyliureat, 
glitatsonit ja insuliini nostavat diabeetikoiden pai-
noa, mikä on osittain seurausta liian korkean veren-
sokerin korjaantumisesta. Glitatsonit myös lisäävät 
ihonalaisrasvan muodostusta ja altistavat nesteen 
kerääntymiselle kudoksiin. 

Vanhoista diabeteslääkkeistä metformiinin kat-
sotaan olevan painon suhteen vaikutukseltaan neut-
raali. Metformiinia on tutkittu myös lihavuuslääkkee-
nä, mutta tutkimukset ovat olleet pieniä ja huonosti 
toteutettuja. Varsin tuoreessa Desiletsin ja kump-
paneiden meta-analyysin yhteenvedossa todetaan, 
ettei metformiinista ole näyttöä laihdutuslääkkeenä 
koehenkilöillä, joilla ei ole diabetesta. Toisessa 14 
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tutkimuksen analyysissa liikapainoisten ja lihavien 
naisten, joista suurimmalla osalla oli polykystinen 
munasarjasairaus, painoindeksi laski metformiinil-
la lumelääkkeeseen verrattuna 0,7 kg/m2. 

Diabeteksen ehkäisytutkimuksessa (Diabetes 
Prevention Program, DPP), metformiiniryhmän 
paino laski 2 kg verrattuna lumelääkeryhmään 
kolmen vuoden aikana. Potilailla oli heikentynyt 
sokerinsieto tutkimuksen alussa. Pitkäkestoisissa 
diabeteslääketutkimuksissa metformiinihoitoon 
liittyy useimmiten vähäisempi painonnousu kuin 
sulfonyyliureoihin, insuliiniin tai glitatsoneihin. 

DPP-4-estäjät on uusi diabeteslääkeryhmä, jo-
hon kuuluvat valmisteet näyttävät olevan painon 
suhteen neutraaleja. Niiden glukoositasapainoa pa-
rantava vaikutus perustuu inkretiini GLP-1:tä hajot-
tavan entsyymin toiminnan estymiseen. Tällöin GLP-
1:n aiheuttama insuliininerityksen lisääntyminen ja 
glukagonin erityksen vähentyminen tehostuvat. 

GLP-1:n kaltaisia peptidejä voidaan käyttää 
myös diabeteslääkkeenä, jolloin ihonalaisen pistok-
sen jälkeen saadaan aikaan fysiologista tilannet-
ta korkeampia pitoisuuksia. Markkinoilla on yksi 
GLP-1-reseptoriagonistilääke eksenatidi (Byetta®), 
joka pistetään kahdesti päivässä. Kerran päivässä 
pistettävä liraglutidi (Victoza®), on ihmisen GLP-
1:n analogi ja tulossa tyypin 2 diabeteksen hoitoon 
lähiaikoina. 

Sekä eksenatidin että liraglutidin tiedetään 
vähentävän painoa diabeteksen hoidossa käytet-
tävillä annoksilla keskimäärin muutaman kilon. 
Painon laskun on spekuloitu johtuvan lääkkeiden 
vaikutuksesta vatsan tyhjenemiseen tai keskusher-
mostoon. Vertailututkimuksessa, jossa eksenatidia 
ja liraglutidia verrattiin toisiinsa tyypin 2 diabeeti-
koilla, joilla oli taustalääkityksenä metformiini ja/
tai sulfonyyliurea, kumpikin valmiste laski puolen 
vuoden seurannassa painoa 3 kg. Kummankin 
lääkkeen soveltumista laihdutuslääkkeeksi tutki-
taan parhaillaan. Toistaiseksi niiden indikaationa 
on vain tyypin 2 diabeteksen hoito.

Pinnan alla kuplii

Lihavuuden yleisyyden vuoksi lääketeollisuudessa 
tunnetaan ymmärrettävästi suurta mielenkiintoa 

uusien lääkkeiden kehittämiseen lihavuuden hoi-
toon. Tutkimuksen kohteena on kymmeniä tai sato-
ja molekyylejä, joista toivotaan ratkaisua tai ainakin 
merkittävää apua lihavuusongelmaan. 

Suolistopeptidit, kilpirauhashormonimimeetit, 
serotoniinijärjestelmään vaikuttavat aineet, neuro-
peptidi Y -reseptoriantagonistit, melanokortiini-4-re-
septoriagonistit ja kasvuhormonifragmentit etenevät 
kehittelyputkissa. Suuri osa tutkimuksen kohteena 
olevista lääkkeistä osoittautuu lopulta pettymykseksi 
joko tehottomuutensa tai sivuvaikutustensa vuoksi. 
On kuitenkin todennäköistä, että lihavuuden hoidon 
työkalupakkiin saadaan lähiaikoina uusia työkaluja. 
Niitä odotellessa ja nykyisiä lääkkeitä käyttäessä 
korostuu yhä yksinkertainen perusohje: enemmän 
liikuntaa ja vähemmän ruokaa.
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Ruokatottumukset ensin remonttiin –
lisää liikuntaa vasta painonhallintavaiheessa 

Katriina Kukkonen-Harjula

Liikapainon hoidossa on aina välttämätöntä 

muuttaa ruokatottumuksia. Harva pystyy lisää-

mään arki- ja vapaa-ajan liikuntaa niin paljon, 

että paino vähenee sitä kautta. Laihdutettaessa 

voimat kannattaa säästää uusien ruokailutottu-

musten opetteluun ja lisätä liikuntaa vasta pai-

nonhallintavaiheessa.  

  

Liikapainon (kehon painoindeksi, BMI > 25 kg/m2) 
ja lihavuuden (BMI ≥ 30 kg/m2) hoidon tavoittee-
na on Käypä hoito -suosituksen (2007) mukaisesti 
painon vähentäminen pysyvästi 5–10 prosenttia, 
mikä vähentää liitännäissairauksien vaaraa. 

Fyysinen aktiivisuus (lihastyö) lisää elimistön 
kokonaisenergiankulutusta. Kestävyysliikuntahar-
joittelu yksinään ilman ravitsemusmuutoksia laih-
duttaa vähän (keskimäärin 2–4 kg). Laihtuminen 
on hidasta verrattuna oikein koottuun niukkaener-
giaiseen ruokavalioon (1, 2). 

Terveellisiin ruokailu tottu muksiin perustuvalla 
ruokavaliolla on ”helpompi” saavuttaa suositeltu 
2,1–4,2 megajoulen (500–1 000 kcal) vuorokau-
tinen energiavaje avohoidossa kuin pelkästään käy-
mällä kahdesti tai kolmesti viikossa lenkillä, jonka 
energiankulutus on noin 2,5–4,2 MJ/viikko (600 
–1 000 kcal). 

Liikapainoiselle sopivan ja turvallisen, kohtuul-
lisesti kuormittavan liikunnan aikana energian-
kulutus painokiloa kohti aikayksikössä on melko 
pieni. Näin siitä huolimatta, että lihavan koko-
naisenergiankulutus kehon kannatusta vaativissa 
liikuntamuodoissa, kuten kävelyssä, on suurempi 
kuin vähemmän painavan henkilön. Laihduttavassa 
liikunnassa energiankulutustavoite on 1,3 MJ (300 
kcal) vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa käytännössä 
esimerkiksi 45–60 minuuttia reipasta kävelyä päi-
vittäin (3, 4, 5).

Käytännössä liikapainon hoidossa tarvitaan liikun-
nan lisäksi myös ruokailutottumuksien muuttamis-
ta. Liikunta yhdistettynä niukkaenergiaiseen ruoka-
valioon parantaa laihtumistulosta muutaman kilon 
verrattuna pelkkään ruokavaliohoitoon (6).

Liikunta säilyttää laihduttajan

rasvatonta kudosta 

Painon vähenemistä tärkeämpiä ovat lisätyn liikku-
misen aiheuttamat muutokset kehon koostumukses-
sa. Yhdistä mällä niukkaenergiaiseen ruokavalioon 
liikunta (erityisesti lihasvoimaharjoittelu) elimistön 
rasvaton kudos, joka on pääasiassa lihaskudosta, 
säilyy paremmin ja rasvakudosta menetetään suh-
teellisesti enemmän kuin pelkällä dieetillä (7). 

Rasvattoman kudoksen osuus on tärkeä, sillä se 
määrää perus aineenvaihdunnan suuruuden. Nor-
maalipainoisella, joka ei laihduta ja liikkuu tavan-
omaisesti, perusaineenvaihdunta on runsaat puolet 
elimistön kokonais ener giankulutuksesta. 

Kehon koostumuksen kannalta on erityisen tär-
keää vähentää sisälmysrasvan eli viskeraalisen ras-
vakudoksen määrää. Runsas sisälmysrasva altistaa 
rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöille 
ja sen myötä metaboliselle oireyhtymälle, tyypin 2 
diabetekselle ja valtimotaudille. Liikuntaharjoitte-
lu vähentää ruokavaliota enemmän vatsaontelon 
sisäistä rasvakudosta, vaikka painonmuutos olisi 
vähäinen (8, 9, 10). 

Liikunta vaikuttaa edullisesti metabolisen oi-
reyhtymän osatekijöihin, kuten lipideihin ja veren-
paineeseen. Näistä kaikista on selvä tutkimusnäyt-
tö myös liikapainoisilla (11, 12, 13).
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Taulukko 1. Paljonko liikkumista tarvitaan erilaisiin 
painotavoitteisiin?

 Reipasta kävelyä vastaavalla teholla 
 (lähes) päivittäin

 •  30 min parantaa terveyttä ja toimintakykyä
 • 45–60 min ehkäisee liikapainoa ja parantaa jonkin  
  verran laihdutustulosta
 • 60–90 min parantaa laihdutustuloksen pysyvyyttä  
  (painonhallinta)

Liikunnasta suurin hyöty

painonhallinnassa

Painonhallinta (weight maintenance) tarkoittaa pai-
non säilyttämistä laihdutuksen jälkeen tai painon 
suurenemisen ehkäisemistä (lihavuuden ehkäisyä) 
ilman edeltävää laihdutusjaksoa. Painonhallinta 
on hoidon lopullinen tavoite mutta vaikea saavut-
taa. Eri laihdutuskeinoin pystytään lyhytaikaisesti 
vähentämään liikapainoa, mutta painonhallinnan 
onnistuminen edellyttää elintapojen pysyvää muut-
tamista.

Liikkumisen lisääminen voi edistää terveellis-
ten ruokailutottumusten noudattamista. Liikun-
nalla on myös myönteisiä vaikutuksia mielialaan. 
Liikkumisen lisääminen päivittäisissä askareissa 
eli   arkiaktiivisuus voi olla kokonaisenergiankulu-
tuksen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisen 
kannalta hyödyllisempää kuin kuntoliikunta muuta-
man kerran viikossa. Erilaisia kotiliikuntaohjelmia 
on helpompi noudattaa pitkään kuin valvottuja lii-
kuntaohjelmia.

Liikunnan yhdistäminen niukkaenergiaiseen 
ruokavalioon näyttää parantavan painonhallintaa 
pelkkään ruokavalioon verrattuna. Tämä tarkoittaa, 
että painon suureneminen laihdutuksen jälkeen on 
vähäisempää. 

Harvoissa pitkäkestoisissa harjoittelututkimuk-
sissa (suomalaisista esimerkiksi 14, 15; uusin 
16) liikunnan vaikutukset painoon ovat kuitenkin 
olleet vaatimattomia verrattuna epidemiologisiin 
seurantatutkimuksiin, joissa lisääntynyt fyysinen 
aktiivisuus on selvemmin vähentänyt uudelleen 
lihomista. Harjoittelututkimusten perusteella tar-
vittava fyysisen aktiivisuuden määrä on 9–10 MJ 
(2 100–2 400 kcal) viikossa, mikä vastaa karkeasti 
6–7 tuntia reipasta kävelyä (17, 18, 19). Joissakin 
tutkimuksissa on tarvittu jopa 10,5–11,7 MJ vii-
kossa, mikä tarkoittaa 60–90 minuuttia kohtuulli-
sesti kuormittavaa liikkumista päivittäin. 

Liikkumisen lisäämisessä

monia esteitä

Liikapainon hoidossa suuri ongelma on erilaisten 
hoito-ohjelmien keskeyttäminen. Liikunnan osalta  

syynä voi olla sopivien liikuntaohjelmien niukka tar-
jonta (20, 21). Tätä on tutkittu yllättävän vähän, 
vaikka se on tärkeä hoito-ohjelman noudattamisen 
ja toteutumisen kannalta (22). 

Monet liikapainoiset ovat tottumattomia liikku-
miseen, ja he voivat kokea vähäisenkin hengästy-
misen ja hikoilun terveydelle vaaralliseksi. Heidän 
perusliikuntataitonsa, kuten koordinaatio, voivat 
olla puutteellisia. Siksi he voivat arastella osallistu-
mista normaalipainoisten liikuntaryhmiin. Liikun-
taohjelman aloittaminen saattaa myös vähentää 
päivän muun fyysisen aktiivisuuden määrää eli siis 
arkiliikuntaa (23).

Hölkkä tai runsaasti hyppyjä sisältävät voimis-
teluohjelmat voivat kuormittaa liiaksi huonokun-
toisen verenkiertoelimistöä sekä tuki- ja liikun-
taelimistöä. Lihasvenyttelyt vähentävät tuki- ja 
liikuntaelimistön kipeytymistä, joten alkuverryttely 
ja loppu jäähdyttely kannattaa opettaa laihduttajal-
le. Koska laihtumiseen menee kuukausia, pelkän 
painontarkkailun sijaan liikkujaa pitäisi ohjata löy-
tämään muita lisätyn fyysisen aktiivisuuden edul-
lisia vaikutuksia toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 
Tällaisia liikkumaan kannustavia vaikutuksia ovat 
esimerkiksi väsymyksen vähentyminen ja parempi 
arkiaskareissa jaksaminen. 

Riittääkö terveysliikunta

liikapainoiselle?

1990-luvulla laadittu yhdysvaltalainen terveyslii-
kuntasuositus – liikuntaa terveyden kohentamiseksi 
– perustuu laajaan tutkimusnäyttöön. Sen mukaan 
fyysinen aktiivisuus vapaa-aikana, työmatkoilla tai 
työssä ehkäisee sydämen ja verenkiertoelimistön 
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sairauksia ja kokonaiskuolleisuutta riippumatta 
siitä, tapahtuuko laihtumista vai ei. Koko väes-
tölle kuudesta ikävuodesta eteenpäin tarkoitettua 
terveysliikuntasuositusta on tarkistettu USA:ssa 
viimeksi viime vuoden lopulla (www.health.gov/pa-
guidelines; 24). 

Kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikun-
taa, kuten reipasta kävelyä, tulisi kuulua viikko-
ohjelmaan vähintään 2,5 tuntia tai raskaampaa 
kuntoliikuntaa, kuten hölkkää, 1,25 tuntia. Lisäksi 
tarvitaan lihasvoimaharjoittelua vähintään kahdesti 
viikossa. Liikkumista voi koota vähintään kymme-
nen minuutin reippailu tuokioista. 

Yhtäjak soisella fyysisellä aktiivisuudella tai ly-
hyempiin pätkiin rytmitetyllä liikunnalla on yhtäläi-
set vaikutukset kestävyyskuntoon ja myös muihin 
terveyskunnon osatekijöihin aiemmin vähän liikku-
neilla (25); tosin suurimmassa osassa näistä tutki-
muksista tutkittavat ovat olleet normaalipainoisia 
ja lievästi liikapainoisia.

Terveysliikunnan energiankulutustavoitetta ei 
suosituksessa ole mainittu, mutta minimissään 
sen  voidaan arvioida olevan viikossa noin 4,2 MJ            
(1 000 kcal) ja optimissaan 8,4 MJ (2 400 kcal). 
Suositusta ei varsinaisesti ole suunniteltu laih-
dutusliikunnaksi, ja suositeltu liikunta-annos tar-
koittaa liikkumisen vähimmäismäärää liikapainon 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi (taulukko 1, 17). 
Kävelyä kovempitehoiseen liikkumiseen, kuten 
hölkkään, tarvitaan vähemmän aikaa, mutta huo-
nokuntoisen ja aiemmin vähän liikkuneen voi olla 
vaikeaa ja terveyden kannalta haitallista aloittaa 
hölkällä.

Lisää askelia arkeen 

Terveysliikunta voi käytännöllisimmillään olla mo-
nenlaista arkiliikuntaa. Siihen sisältyvät työmatkat 
tai ainakin osa niistä, erilaiset asiointimatkat kä-
vellen tai pyöräillen, portaiden käyttö, fyysisesti 
kuormittavat koti-, puutarha- ja remonttityöt sekä 
marjastus ja metsästys. 

Arkiaktiivisuuden voi jakaa pieniksi säännölli-
siksi palasiksi, ja siten sitä voi olla helpompi so-
vittaa jokapäiväiseen aikatauluun kuin esimerkiksi 
kuntosaliliikuntaa. Arkiliikuntaan ei myöskään tar-

vitse valmistautua välinein tai pukeutumalla.
Liikuntasuositus on annettu myös päivittäin kä-

veltyjen askelten määränä askelmittaria käyttäen. 
Välttämättömien arkipäivän toimintoihin tarvitaan 
5 000–7 000 askelta (26, 27). On kuitenkin huo-
mattava, että askelmäärä ei kerro mitään kestävyys-
tyyppisen liikunnan tehosta, eivätkä jotkut liikunta-
lajit tuota ollenkaan askelia (uinti, pyöräily, hiihto 
ja lihasvoimaharjoittelu). 

Käytännössä liikkumisen lisääminen kannattaa 
aloittaa pieninä annoksina. Sopiva aloitusannos on 
esimerkiksi 2 000 askeleen lisäys parina päivänä 
viikossa. Se vastaa noin 15 minuutin kävelyä. Lo-
pullinen tavoite on 4 000 askeleen lisäys viidesti 
viikossa. Lähtötilanteesta riippuen tällöin päästään 
jo lähes 10 000 päivittäiseen askeleeseen. Japani-
laisten esittämä 10 000 askeleen tavoite on tehok-
kaasti markkinoitu mutta puutteellisesti tutkittu is-
kulause. Osalle ihmisistä se on vaikea saavuttaa. 

Arkiliikunnan lisääminen on osoittautunut lii-
kapainoisille (28, 29) yhtä tehokkaaksi painon-
hallinnassa ja terveyskunnon kohentamisessa kuin 
tavanomaisesti ohjel moi tu kuntoliikunta harjoittelu. 
Arkiliikunta säästää aikaa ja on ”helppo” ja halpa 
liikuntamuoto, josta puuttuvat monet kuormitta-
vamman liikunnan epämiel lyttävinä pidetyt ominai-
suudet, kuten hengästyminen ja runsas hikoilu.

Sopiiko lihasvoimaharjoittelu liikapainoiselle?

Kohtuullisesti kuormittava lihasvoimaharjoittelu 
kuluttaa vähemmän energiaa kuin kestävyystyyp-
pinen liikunta, ja siksi painon ja rasvakudoksen 
väheneminen jää melko pieneksi (30, 31). Silti 
lihasvoimaharjoittelu on hyödyllistä liikapainoisel-
le, koska se lisää lihasmassaa. Näin se suurentaa 
rasvattoman kehonosan osuutta ja estää perusai-
neenvaihdunnan vähenemistä, joka voi liittyä niuk-
kaenergiaiseen ruokavalioon. 

Lihasvoimaharjoittelu vähentää myös insulii-
niresistenssiä. Sitä on pidetty täsmäharjoitteluna, 
koska lihassupistus edistää glukoosin siirtymistä 
verenkierrosta energiaksi työtä tekevään lihakseen 
(32). Harjoittelulla on suotuisia vaikutuksia myös 
metabolisen oireyhtymän muihin osatekijöihin. Jos 
liikapainoa on runsaasti, painoa kannattavat liikun-
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tamuodot, kuten kävely, voivat olla hankalia. Silloin 
lihasvoimaharjoittelu kuntosalilaitteilla asiantun-
tevasti ohjattuna voi olla toteuttamiskelpoisempi 
vaihtoehto.

Repsahduksia voi oppia

ehkäisemään

 Laihdutusvaiheessa kannattaa keskittyä uusien 
ruokailutottumusten opetteluun ja jättää liikku-
misen ja liikunnan lisäys pääosin painon hallinta-
vaiheeseen, sillä useiden elintapojen samanaikai-
nen muuttaminen on vaativaa. Jotta saavutettu 
laihdutustulos pysyisi, on painon hallintavaiheessa 
omaksuttava pysyvästi terveellisemmät ruokailu- ja 
liikuntatottumukset. 

Terveydenhuollon tai liikunnan alan ammattilai-
nen voi opettaa oppimisterapeuttisin menetelmin 
asiakasta ehkäisemään repsahduksia. Laihduttavan 
tai painonhallintaa edistävän liikunnan periaatteet 
noudattavat yleisiä terveysliikuntasuosituksia, jotka 
on esitelty Liikunnan Käypä hoito -suosituksessa 
(2008). Suosituksen pääperiaatteet on kuvattu 
UKK-instituutin päivitetyssä liikuntapiirakassa 
(www.ukkinstituutti.fi /fi /liikuntavinkit/995).
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Terveysliikunnan suositus  
18–64-vuotiaille

Paranna kestävyyskuntoa  
liikkumalla useana päivänä  
viikossa yhteensä ainakin

2 t 30 min reippaasti 

tai
1 t 15 min rasittavasti. 

Lisäksi 
kohenna lihaskuntoa ja  
kehitä liikehallintaa  
ainakin 2 kertaa viikossa.

2009

1 t 15 min 
viikossa

Lihaskuntoa  
ja liikehallintaa  

raskaat koti- 
ja pihatyöt

marjastus
kalastus

metsästys

kävely
sauvakävely

vauhdikkaat
liikuntaleikit

pyöräily  
(alle 20 km/t)

Kestävyyskuntoa

LIIKUNTAPIIRAKKAViikoittainen

arki-, hyöty-  
ja työmatka-

liikunta

kuntopiiri 
kuntosali  

jumpat

venyttely  
tasapainoharjoittelu 

tanssi

pallopelit 
luistelu

sauva-, porras-  
ja ylämäkikävely 

kuntouinti 
vesijuoksu 

aerobic 

pyöräily  
juoksu 

maastohiihto  
maila- ja juoksu-

pallopelit

2 t 30 min 
viikossa

2 kertaa 
viikossa

reippaasti

rasittavasti

re
ip

pa
asti

increase physical activity and cardiorespiratory fi tness. JAMA 
1999;281:327-334.
Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, Manore MM, Rankin JW, Smith 30. 
BK; American College of Sports Medicine. American College of 
Sports Medicine Position Stand. Appropriate physical activity 
intervention strategies for weight loss and prevention of weight 
regain for adults. Med Sci Sports Exerc 2009;41:459-471.

Braith RW, Stewart KJ. Resistance exercise training: its 31. 
role in the prevention of cardiovascular disease. Circulation 
2006;113:2642-2650.
Tresierras MA, Balady GJ. Resistance training in the treatment 32. 
of diabetes and obesity: mechanisms and outcomes. J Cardio-
pulm Rehabil Prev 2009;29:67-75.

Liikuntapiirakkaa uudistettiin 

Suomalaisille tuttu UKK-instituutin liikunta-

piirakka on päivitetty vastaamaan uusittua 

aikuisten terveysliikunnan suositusta. Liikun-

tapiirakassa korostuu aikaisempaa enemmän 

lihaskunnon merkitys terveydelle. 

Liikuntapiirakka kiteyttää 18–64-vuotiaille tar-
koitetun terveysliikuntasuosituksen sanoman. 
Liikkumisen kuormittavuuden voi valita oman 
peruskunnon ja tavoitteen mukaan. Aloittelijalle 
ja terveysliikkujalle riittää reipas liikkuminen vä-
hintään kaksi ja puoli tuntia viikossa. Sopivia liik-
kumismuotoja ovat kävely ja pyöräily esimerkiksi 
työ- ja asiointimatkoilla, sauvakävely tai raskaat 
koti- ja pihatyöt. 

Tottunut ja hyväkuntoinen liikkuja tarvitsee 
kuntonsa kohentamiseksi rasittavampaa liikku-
mista, mutta puolet vähemmän eli vähintään 
tunnin ja 15 minuuttia viikossa. Lajeja voivat 

olla esimerkiksi ylämäki- ja porraskävely, juoksu, 
maastohiihto ja vesijuoksu. Nopeat maila- ja juok-
supallopelit sekä aerobicjumpat ovat kestävyyttä 
parantavia ryhmäliikuntalajeja. 

Kehitä lihasvoimaa ja tasapainoa

Kestävyysliikunnan lisäksi tarvitaan vähintään 
kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa kohentavaa ja 
tasapainoa kehittävää liikuntaa. Suuria lihasryh-
miä vahvistavia liikkeitä suositellaan tehtäväksi 
8–10 ja kutakin liikettä kohden toistoja tulee 
kertyä 8–12. Kuntosaliharjoittelu ja kuntopiirit 
sopivat tähän. Pallopelit, luistelu ja tanssiliikunta 
kehittävät liikehallintaa ja tasapainoa. Säännölli-
nen venyttely ylläpitää liikkuvuutta.

Terveysliikunnan suositus pohjautuu Yhdys-
valtojen terveysministeriön liikuntasuosituksiin 
2008. Ks. www.health.gov/paguidelines.
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Skitsofreniaan liittyvä 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriö  
– uusi sekundaaridiabetes?

Leo Niskanen 

Skitsofrenia altistaa somaattisille sairauksille. 
Potilaille kasautuu monia vaaratekijöitä, kuten run-
sas tupakointi, epäterveelliset ravitsemustottumuk-
set ja sosiaalinen syrjäytyminen. Hoidon suhteen 
skitsofreniaa sairastavat ovat helposti väliinputo-
ajia, sillä psykiatrisen hoidon piirissä ei somaattisia 
sairauksia aina hoideta optimaalisesti ja toisinpäin: 
somaattisessa terveydenhuollossa ei välttämättä 
suhtauduta vakavasti skitsofreniapotilaiden fyysi-
siin ongelmiin.

Skitsofrenian hoito on kehittynyt voimakkaasti. 
Noin 20 vuotta psykiatrisessa sairaalassa sisätau-
tikonsulttina toimineen näkökulmasta potilaat ovat 
muuttuneet dramaattisesti – myös ulkoisesti, sillä 
lääkityksen haittavaikutukset eivät enää muuta ih-
mistä niin helposti kroonikoksi. Uudet lääkehoidot 
ovat kuitenkin tuoneet mukanaan ongelmia, jotka 
ovat tuttuja myös muussa väestössä. Painon mer-
kittävä nousu ja siihen liittyvät sokeri- ja rasva-
aineenvaihdunnan häiriöt ovat asettaneet uusia 
haasteita skitsofreniaa hoitaville. Tämän vuoksi 
on laadittu suosituksia näiden häiriöiden varhais-
diagnostiikasta (2), ja asiasta on kirjoitettu paljon 
Suomessakin (3–5). 

Tuttu kolmikko yhdessä ja erikseen

Skitsofreniaan ja sen hoitoon liittyy paljon somaat-
tisia ongelmia (5), mutta tässä rajoitun keskeiseen 
ongelmaan: painonnousuun sekä diabeettisen ai-
neenvaihdunnan ja rasva-aineenvaihdunnan häiri-
öiden kehittymiseen. 

Monien eri tutkimusten ja käytännön kokemuk-
sen perusteella on selvää, että neurolepteillä on 
eroja edellä mainittujen ongelmien suhteen. Ku-
vassa 1 on kuuluisan konsensuskokouksen (2–3) 
laajalti referoitu näkemys eri neuroleptien suh-

Diabetes on skitsofreniaa sairastavilla neljä, viisi 

kertaa yleisempi kuin muilla. Vaikka moniin toi-

sen polven neurolepteihin liittyykin haittavaiku-

tuksena painonnousua, saattaa skitsofreenikon 

diabeteksen taustalla piillä myös muita kuin 

lääkkeisiin liittyviä mekanismeja. 

Skitsofrenia on kansanterveydellisesti merkittävä 
sairaus: siihen sairastutaan yleensä nuorena ja se 
altistaa monille kroonisille sairauksille. Tautiin liit-
tyvä ylikuolleisuus on maailmalla puhuttanut lääke-
tieteellisten aikakauslehtien lisäksi yleisemminkin 
tiedotusvälineissä. Raportit ja meta-analyysit ovat 
osoittaneet, että skitsofreniaa sairastavat ihmiset 
kuolevat keskimäärin 25 vuotta muuta väestöä ai-
emmin. Itsemurhat  ja muu tapaturmakuolleisuus 
selittävät noin 40 prosenttia ylikuolleisuudesta, ja 
60 prosenttia johtuu sydän- ja verenkiertoelimis-
tön sekä hengitysteiden sairauksien aiheuttamista 
kuolemista (1). 

Huolestuttavaa on, että kuilu skitsofreenikkojen 
ja muun väestön välillä näyttää vain kasvaneen vii-
me vuosikymmeninä. On esitetty, että syynä olisivat 
toisen polven antipsykoottiset lääkkeet ja niiden ai-
heuttamat kardiometaboliset riskit (1).  

Taulukko 1. Antipsykootit ja metaboliset poikkeavuudet

Lääke Paino Diabetes Lipidit

Klotsapiini +++ + +

Olantsapiini +++ + +

Risperidoni ++ ? ?

Ketiapiini ++ ? ?

Aripipratsoli +/– – –

Tsiprasidoni +/– – –

Diabetes Care 2004;27;596-601
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teellisista vaikutuksista painonnousuun ja meta-
bolisten ongelmien kehittymiseen. Klotsapiinin ja 
olantsapiinin yhteydessä painonnousu on suurin 
puolen vuoden aikana hoidon alusta, mutta jatkuu 
tätä pitempään (3). Risperidonia ja ketiapiinia käy-
tettäessä paino nousee aivan hoidon alkuvaiheessa 
noin 2–3 kuukauden kuluessa. Aripipratsolin sekä 
tsiprasidonin vaikutus painoon ja rasva-arvoihin on 
muita selkeästi vähäisempi.  

Painon nousun mekanismia lääkkeiden käytön yh-
teydessä ei tunneta, mutta selitys liittynee keskusher-
moston säätelyyn. Tunnusmerkkejä ovat ruokahalun 
lisääntyminen ja perusenergiankulutuksen vähene-
minen. Keskeistä on, että painonnousua ennakoivia 
vaaratekijöitä ei tunneta. Siksi kaikkien potilaiden 
painon kehitystä on syytä seurata (taulukko 2). 

Painon nousu lisää riskiä sairastua diabetek-
seen samoin kuin muullakin väestöllä. Niin painon-
nousu kuin diabeteksen vaarakin ovat suurempia 
klotsapiinia ja olantsapiinia käytettäessä kuin muil-
la lääkkeillä. Toisaalta diabetesriskin lisääntyminen 
lienee ominaista koko lääkeaineryhmälle, joten 
glukoosiarvojen seuranta on paikallaan aina toisen 
polven neuroleptejä käytettäessä.

Diabetes ja lääkäri -lehden lukijoille tuttua suo-
malaista diabetesriskin seulontalomaketta (www.

diabetes.fi /riskitesti) ei ole validoitu skitsofreniapo-
tilaiden suhteen, mutta suosittelisin silti sen käyt-
töä. On vaikea uskoa, että skitsofreenikoiden ris-
kitekijät eroaisivat kovin paljon muusta väestöstä. 
Riskitestillä saadaan kerättyä tietoa muun muassa 
sukuhistoriasta standardoidusti ja nopeasti, ja sen 
täyttö on samalla mini-interventio sekä hoitohenki-
lökunnalle että potilaille. Taulukon 2 käytännössä 
hyvin epämääräisen sukuhistoriakohdan voi hyvin 
korvata riskitestillä. 

Paastoglukoosin määrittämistä on pidetty riit-
tävänä keinona diabeteksen toteamiseksi, mut-
ta tunnetusti oraalisella glukoosirasituskokeella 
löydetään varhainen diabetes herkemmin. Koska 
paaston onnistumisesta ei ole aina takeita, sokeri-
rasituskoetta kannattaa suosia niissä hoitopaikois-
sa, joissa se saadaan luontevasti tehtyä. 

Lääkevalinta ei yksin

ratkaise ongelmaa

Skitsofreniaan liittyvä glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriö ei ole vain lääkkeen valintaan liittyvä 
ongelma. Analysoimme professori Jari Tiihosen 
johtamassa tutkimusryhmässä 11 vuoden diabe-
tesriskiä koko väestössä ja skitsofreniapotilailla. 

Geneettiset tekijät Skitsofrenia Atyyppiset antipsykootit

Energiansaanti , kulutus

Paino, rasvakudoksen jakauma

Insuliiniresistenssi

Heikentynyt glukoosinsieto

Hyperinsulinemia

Haiman dekompensaatio

Hyperglykemia/diabetes ketoasidoosi

Kuva 1. Tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen vaikuttavat tekijät skitsofreniaa sairastavalla. 
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Tutkimuksessa käytetään kansallisia hoitorekiste-
reitä, kriteerinä diabeteksen lääkehoidon aloitus 
(julkaisemattomia havaintoja). 

Olemme analysoimassa professori Jari Tiihosen 
johtamassa tutkimusryhmässä 11 vuoden diabetes-
riskiä koko väestössä ja skitsofreniapotilailla. Tut-
kimuksessa käytettiin kansallisia hoitorekistereitä, 
kriteerinä diabeteksen lääkehoidon aloitus. Keskei-
siä kysymyksiä, joihin haetaan vastausta ovat se, 
onko sairastuvuus diabetekseen lisääntynyt skitso-
freenikoilla samassa suhteessa kuin muussa väes-
tössä vai enemmän, ja toiseksi, miten lääkehoito 
vaikuttaa tähän. Erityisen mielenkiintoista on tar-
kastella niiden skitsofreenikoiden riskiä, jotka eivät 
syystä tai toisesta käytä neuroleptejä. Tämä kertoo 
skitsofreniaan sinänsä liittyvästä diabetesriskistä. 
Tuloksia on odotettavissa loppukesästä. 

Kirjallisuudessa on kuvattu runsaasti esimerk-
kejä, joissa potilas on edennyt nopeasti ketoasidoo-
siin. Niuvanniemessä on varsin pitkät hoitoajat ja 
tarkka seuranta, ja itsekin olen joskus ihmetellyt 
diabeteksen rajua ilmaantumista eräille potilaille. 
Potilaalle, jonka sokeriaineenvaihdunta on taatusti 
ollut vuosia normaali, on kehittynyt diabetes muu-
tamassa kuukaudessa ilman ilmeistä ulkoista syytä, 
kuten painonnousua tai infektiota. Kuvassa 1 on 
hahmoteltu diabeteksen kehittymistä skitsofrenian 
yhteydessä. Siinä on syytä huomioida nopean prog-
ression mahdollisuus, jonka yleisyydestä tietomme 
ovat niukat. Tässä potilasryhmässä yleinen C-hepa-
tiitti on ilmeinen diabeteksen vaaratekijä. 

Kaiken kaikkiaan skitsofreniaan liittyvässä dia-
beteksessa on erityispiirteitä, joiden perusteella 
sitä voidaan hyvin luonnehtia eräänlaiseksi sekun-
daaridiabetekseksi. 

Suositukset hoidon perustana

Skitsofreenikon diabetesta hoidetaan yleisesti 
hyväksyttyjä periaatteita noudattaen. Metformiini 
kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Jostakin 
syystä nämä potilaat sietävät kyseistä valmistetta 
erittäin hyvin – liekö taustalla neuroleptien aiheut-
tama analgesia?

Dyslipidemia on usein hankalahoitoinen ongel-
ma skitsofrenian yhteydessä. Useimmiten rasva-
aineenvaihdunnan häiriöt liittyvät painon nousuun. 
Tyypillistä on kokonaiskolesterolitason nousu, ma-
tala HDL-kolesteroli ja erityisesti korkeat triglyseri-
ditasot. Psyykenlääkkeiden suhteen on eroja tässä-
kin (taulukko 1, sivu 30). 

Suositusten mukaan kolesteroli- ja triglyseridi-
arvot tulisi määrittää ennen psykoosilääkehoidon 
aloitusta ja kolme kuukautta aloituksen jälkeen. 
Tämän jälkeen kliininen tila voi edellyttää niiden 
määrittämistä vuoden tai kahden välein. Jos arvot 
ovat normaalit, pidetään viiden vuoden välein ta-
pahtuvaa seurantaa riittävänä (taulukko 2).

 Tupakointi, liikapaino ja liikunnan vähäisyys 
pahentavat dyslipidemiaa neuroleptihoidon ohella. 
Statiinit ovat lääkehoidon kulmakivi, eikä hintakaan 
ole nykyisin merkittävänä esteenä niiden käytölle. 
Statiinit alentavat LDL-kolesterolia silloin, kun 
elintapojen muuttaminen on vaikeaa. Analyysim-
me Niuvanniemen sairaalasta olivat tässä suhtees-
sa rohkaisevia (6). 

Diabetestiimin rooli yhteistyössä

Uudehkot skitsofrenian hoidon seurantasuosituk-
set merkitsevät asennemuutosta mielenterveystyön 

Taulukko 2. Psykoosilääkkeitä käyttävän potilaan seuranta (viitteet 2–3).
 

Diabeteksen 
riskitekijät

Lääkehoidon 
aloitus

4
viikkoa

8 
viikkoa

12
viikkoa

Neljännes
vuosittain

Vuosittain 5 vuoden 
välein

Sukutausta x X

Paino, BMI X X X X X

Vyötärö X X

Verenpaine X X X

Paastoglukoosi X X X

Lipidit X X X

quetiapin-uusi.indd   1 27.4.2009   12:10:37



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

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6 euroa
• Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville
• Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

Diabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
• 7 euroa / 50 sivun repäisylehtiö
• Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteereissä (Dehko-raportti 2003:6) julkaistu lomake
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen   
• Koko A4, mustavalkoinen

d-Pes Clinic TARJOUS
• 150 euroa (aiemmin 190 euroa)
• Interaktiivinen, runsaasti kuva- ja videomateriaalia sisältävä opetus-cd ohjaa jalkojen  
   kliiniseen tutkimiseen
• Tutustu: http://www.visiolink.fi /d-pes

Kenkäresepti
Repäisylehtiö
• Kenkäreseptiin piirretään mallipohjallinen, jolla on helppo mitata kengät ja varmistaa,  
 että niissä on riittävä käyntivara  
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen 
• Koko 14,5 x 31 cm

Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan – Pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihon pikkuvammojen hoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen

Kenkien valinta
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen

Jalkajumppa
Repäisylehtiö
• Ohjeet perusjumppaan, joka vahvistaa jalan lihaksia ja pitää nivelet liikkuvina
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
 

Repäisylehtiöiden hinnat, koko A4
• 50 sivun lehtiö 13 euroa
• 100 sivun lehtiö 18 euroa

 JAL-
  KAA-
JUMP-
 PA

4.  Pidä jalkapohjat lattiassa ja venytä varpaita suorina mah-
dollisimman pitkälle, ja sitten harita niitä. Kantapää ei saa 
nousta lattiasta eivätkä varpaat pystyyn. Liikkeen voit tehdä 
istuen tai seisten. Liike vahvistaa varpaiden välissä olevia li-
haksia, jotka tukevat mm. jalan poikittaista kaarta. Avusta lii-
kettä aluksi sormin, jos haritus ei muuten onnistu. 

5. Poimi varpailla lattialta esimerkiksi pyyhettä tai sukkaa. 
Kokeile tehdä liike seisten, niin harjaannutat samalla tasapai-
non hallintaa ja koko jalan ryhtiä.
Tämä liike vahvistaa varpaiden koukistajalihaksia, joita tarvi-
taan mm. silloin, kun jalka irtoaa maasta askeleen lopussa. 
Jos sinulla on vasaravarpaita, älä tee tätä liikettä. 

2.  Aloita jumppa nilkan koukistelulla ja ojentelulla.Tee liike 
rauhallisesti venyttäen niin pitkälle kuin voit. Tämä liike vilkas-
tuttaa verenkiertoa, joten se sopii rasvaushieronnan kanssa
jalkajumpan alkuun. Liikettä tehdessä voit joko istua selkä 
suorana ja nostaa jalat vaakatasoon tai olla selinmakuulla.

3.  Istu ryhdikkäästi. Ojenna nilkka ja samalla käännä jalkaa 
nilkasta rauhallisesti sisäänpäin. Ojenna jalka nilkasta lähti-
en suoraksi. Koukista polvea lievään koukkuun, jonka jälkeen 
koukista nilkkaa ja käännä samalla jalkaa rauhallisesti ulos-
päin. Liike etenee yhtäjaksoisesti sisäkierrosta ulkokiertoon. 
Nilkan pyöritystä ei suositella nivelen kulumisvaaran vuoksi.

1. Hiero perusvoidetta erityisen hyvin kovettuneisiin alueisiin. Pysähdy jo-
kaisen kovettuman kohdalla kymmenen pyörityksen ajaksi. Hiero voidetta 
niukalti myös kynsiin ja kynnen ympärille ja imeytä se hyvin. Varpaan väle-
jä ei rasvata.
Mikäli varpaiden nivelet ovat jäykähköt, ota kädelläsi tukevat otteet jalas-
ta päkiän kohdalta.Vedä käsilläsi kohti varpaita venyttäen ja harittaen nii-
tä samanaikaisesti. ”Lypsä” ja levittele varpaitasi aina rasvauksen yhtey-
dessä. Hiero erityisesti varpaiden niveliä.Tutki ja tunnustele nivelten liik-
kuvuuden rajoja.

 RASVAUSHIERONTA

 VAHVISTA JALKALIHAKSIA

TEKSTI: JAANA HUHTANEN, 
       JUHA SALONEN
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Riskitestistä tietokonepeli

Tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomakkeesta 
on tehty tietokoneella pelattava 
peli. Peliä voi hyödyntää eri-
laisissa yleisötapahtumissa tai 
vaikkapa hoitoyksiköiden vas-
taanottotiloissa.

Pelin sisältö on täysin sama 
kuin painetun testilomakkeen. 
Sitä on helppo pelata ja arvion 

omasta sairastumisriskistä saa 
nopeasti.

Peli on tallennettu cd-levyl-
le, mistä se on helppo asentaa 
tietokoneelle. Pelin hinta posti-
kuluineen on vain 10 euroa. 

Pelin mukana voi tilata mit-
tanauhoja vyötärönmittaukseen 
sekä tarvittaessa muuta tukiai-
neistoa diabeteksen ehkäisystä. 

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. (03) 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.fi , 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen ehkäisy

palvelujärjestelmässä. Painoindeksin, vyötärön ym-
päryksen, verenglukoosin, verenpaineen ja lipidien 
säännöllinen seuranta ja tulosten mukaiset toimet 
ovat kohtuullisia vaatimuksia. Metabolisten häiriöi-
den seurannaisilmiöt ovat erityisen ongelmallisia, 
koska potilasryhmään kuuluvat ovat useimmiten 
varsin nuoria. 

Kohderyhmän elämäntapaohjauksessa on omat 
ongelmansa, mutta ne eivät oikeuta ohjauksen lai-
minlyöntiin tai nihilismiin hoidon suhteen. Maas-
samme ja maailmalla on saavutettu hyviä tuloksia 
psykiatristen potilaiden elämäntapaohjauksella. 
Seurannan ja hoidon toteutus riippuu kunkin toimi-
pisteen olosuhteista. Keskeistä on laatia paikalliset 
tai toimipaikkakohtaiset toimintaohjeet siitä, mitä 
tehdään sovittujen hälytysrajojen ylittyessä. Tässä 
tarvitaan vuoropuhelua somaattisen terveydenhuol-
lon henkilöstön kanssa. 

Psykiatrisessa yksikössä voidaan huolehtia var-
haisdiagnostiikasta ja antaa elämäntapaohjausta, 
mutta vaaratekijöiden lääkehoidon ja diabeteksen 
hoidon toteuttamisessa on tehtävä yhteistyötä so-
maattisen terveydenhuollon kanssa. Myös diabe-
teslääkärin on tiedostettava hoidon kokonaisuus: 
skitsofrenia on saatava remissioon. Neurolepteillä 
on tässä keskeinen asema.

Lääkkeet saattavat aiheuttaa metabolisia tai 
muita haittavaikutuksia, ja niiden ilmaantumista 
on seurattava. Jos metabolisia haittoja ilmenee, 
psykiatri päättää yksilöllisesti lääkityksen vaihdos-
ta. Metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen hoi-
dossa tarvitaan hyvää yhteistyötä diabetestiimin ja 
psykiatrisen hoitoyksikön välillä. 
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Skitsofrenia ja diabeteksen 
omahoito:

Lisää vastuuta 
voimien mukaan

Minna Koivuranta

Mielenterveyspotilaan ja -kuntoutujan väsymys 

tulkitaan usein mielisairauteen tai sen lääkityk-

seen liittyväksi, jolloin korkea verensokeri saat-

taa jäädä huomaamatta. 

     Skitsofrenian oireet saattavat heikentää po-

tilaan keskittymis- ja oppimiskykyä, mikä tulee 

ottaa huomioon tyypin 2 diabeteksen omahoi-

don ohjauksessa. On monia keinoja, joilla hoido-

nohjaaja voi tukea oppimisprosessia. 

Tyypin 2 diabeteksen hoidon onnistuminen edellyttää 
sairastuneelta vahvaa omahoidollista otetta.  Omahoi-
don perustana olevan tiedon omaksuminen on vaikeaa 
silloin, kun skitsofrenian oireet häiritsevät kognitiivisia 
toimintoja. Hajanaisesta ajattelusta ja aistiharhoista 
johtuva keskittymiskyvyn aleneminen hankaloittaa 
uuden oppimista. Tämä seikka tekee diabeteksen 
omahoidon erityisen haastavaksi skitsofreniaa sai-
rastavalle. Tosin on huomattava, että skitsofreniaan 
sairastuneet ovat kognitiiviselta suoriutumiseltaan 
heterogeeninen ryhmä, kuten muukin väestö. 

Silloin kun skitsofrenia tai jokin muu tekijä hei-
kentää oppimiskykyä, oppimisprosessia voidaan tu-
kea selkokielisillä ohjeilla, joihin mahdollisesti liittyy 
kuvallisia toimintaohjeita. Hoidonohjaaja voi ottaa 
ohjaustilanteeseen liittyviä tilannetekijöitä mahdol-
lisuuksien mukaan huomioon. Esimerkiksi ohjaus-
ajankohta kannattaa valita siten, että potilaan vire-
ystaso on mahdollisimman hyvä. Ohjattavaa sisältöä 
saattaa olla tarve käydä useaan kertaan läpi.

Arvostavaa ja kannustavaa hoidonohjausta

Insuliinihoidossa voi esiintyä vaikeuksia. Silloin 
kun skitsofreniapotilaalla on hahmottamisen ongel-
mia, hänen voi olla hankala mieltää ruoan hiilihyd-

Skitsofrenia ja diabetes

Skitsofreniaa esiintyy väestössä maailmanlaajuisesti kulttuuris-
ta riippumatta noin prosentin verran. Skitsofrenia on monimuo-
toinen psykoosisairaus, johon sairastutaan yleisimmin nuorena 
aikuisena. Tyypillisiä oireita ovat muun muassa häiriöt ääni-, 
näkö- tai kehollisissa aistimuksissa, ajattelun ja tunteiden vää-
ristymät, epäluuloisuus muita kohtaan sekä vetäytyminen ja 
passiivisuus tai ajoittainen yliaktiivisuus. Skitsofrenia luokitel-
laan vallitsevien oireiden mukaan alatyyppeihin. 

Oireet alentavat sairastuneen henkilön toimintakykyä vaih-
televassa määrin. Hyvä hoito ja kuntoutus sekä muut suotuisat 
tekijät auttavat skitsofreniaan sairastunutta henkilöä elämään 
tyydyttävää elämää. Karkeasti arvioiden kolmannes skitsofre-
niaan sairastuneista toipuu hyvin, kolmannes kuntoutuu koh-
talaisesti ja kolmanneksella oireet kroonistuvat ja haittaavat 
päivittäistä toimintakykyä. Kuntoutumisen kulkua ennustavat 
muun muassa sairastumisikä, oireiden intensiteetti ja kesto, 
sosiaalinen tuki sekä se, kuinka varhain hoito ja kuntoutus 
käynnistyvät. 

Diabeetikoiden sairastavuutta kartoittavassa tutkimuksessa 
(1) on todettu, että diabeetikot syövät lähes kaikkia lääkkeitä 
enemmän kuin vertailuväestö. Tyypin 1 diabeetikoilla esiintyy 
kuitenkin keskimääräistä hieman vähemmän psykooseja. Dia-
beteskeskuksen psykologi Jukka Marttila pitää eräänä mahdol-
lisena selityksenä sitä, että skitsofrenian ja tyypin 1 diabetek-
sen yhdistelmä on niin vaikeasti hoidettava, että kuolleisuus 
tässä ryhmässä on tavallista korkeampi. Tyypin 2 diabetesta 
sairastavilla henkilöillä psykoosien esiintyvyys ja neuroleptien 
käyttö on kaksinkertainen vertailuväestöön nähden.

Diabeteksen ja skitsofrenian päällekkäisen esiintymisen 
selvittämiseksi Bushe ja Holt (2) ovat luoneet katsauksen ai-
hetta käsitteleviin tutkimuksiin. Niiden perusteella sairastu-
vuus tyypin 2 diabetekseen on skitsofreniapotilailla vähintään 
2–4 kertaa yleisempää kuin muussa väestössä. Diabeteksen 
esiintyvyyden tarkka arviointi skitsofreniaa sairastavien parissa 
on mutkikasta, ja eri tutkimuksissa esitetyt arviot vaihtelevat 
muun muassa iän, psykoosilääkkeen sekä skitsofrenian hoi-
tovasteen tai alatyypin mukaan. Niiden skitsofreniapotilaiden 
verenkuvaa seurataan tarkemmin, joilla on huono hoitovaste tai 
jotka käyttävät klotsapiinia, joten heillä diabeteskin diagnosoi-
daan muita useammin. 

Bushen ja Holtin mukaan skitsofreniaa tulisi pitää riippu-
mattomana tyypin 2 diabeteksen vaaratekijänä. Selittävinä 
tekijöinä pidetään sitä, että skitsofreniaa sairastavien keskuu-
dessa ruokailutottumukset ovat epäterveellisemmät ja liikunta 
vähäisempää kuin väestössä keskimäärin. Lisäksi tupakointi 
on heidän keskuudessaan tavallista yleisempää. Skitsofreniaan 
sairastuneiden perhetaustasta löytyy keskivertoväestöä useam-
min tyypin 2 diabetesta, ja psyykenlääkkeillä on oma osuutensa 
diabeteksen kehittymiseen. Siksi kirjoittajat suosittelevat dia-
betekseen liittyvän seulonnan tekemistä kaikille skitsofreniaa 
sairastaville. MK
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raattien ja insuliiniannoksen suhdetta.  Tuntoaistin 
alentumisen vuoksi diabeetikko saattaa luulla pis-
täneensä insuliinin, mutta todellisuudessa kynä on 
tyhjentynyt iholle.

Motivaation ongelmat ovat yleisiä diabeteksen 
hoidossa. Skitsofreniaan sairastuneen motivoitu-
mista omahoitoon voivat häiritä toisaalta passi-
voituminen tai toisaalta intensiiviset oireet, joiden 
hallitsemiseen kuluu paljon psyykkistä energiaa. 
Myös muut tunne- ja sosiaalisen elämän tekijät, 
kuten mielensairauteen liittyvä häpeä ja itsetunnon 
aleneminen, sosiaalisen elämän kaventuminen tai 
laaja-alainen kompetenssin tunteen madaltuminen 
voivat olla alhaisen motivaatiotason taustalla. Nämä 
tekijät tulee ottaa huomioon ja kiinnittää ohjausti-
lanteessa erityistä huomiota skitsofreniapotilaan 
voimaantumista tukevaan otteeseen: arvostavaan 
kohtaamiseen ja kannustavaan asenteeseen.

Ravinto- ja liikuntatottumusten ohjauksen on-
nistumisen esteinä on psykologisia, somaattisia, 
sosiaalisia ja taloudellisiakin tekijöitä. Skitsofre-
niaan sairastuneilla syömisen merkitys mielihyvän 
lähteenä saattaa korostua, jolloin sen säätely on 
tavallista työläämpää. Kehonkuvan hämärtyminen 
ja aistiharhat vaikeuttavat reagoimista kehon vies-
teihin, kuten kylläisyyteen. Jotkut lääkkeet lisäävät 
näläntunnetta. Oireiden takia arjen askareet, kuten 
kaupassa käyminen tai ruoan valmistaminen, saat-
tavat muodostua suuriksi haasteiksi. 

Liikunnallisuuden väheneminen voi liittyä sai-
rauden oireisiin tai lääkityksestä johtuvaan väsy-
mykseen, pelkoihin, ahdistukseen tai häpeästä joh-
tuvaan eristäytymiseen. Usein taloudellinen tilanne 
on skitsofreniaa sairastavilla heikko, mikä johtaa 
liikuntavaihtoehtojen vähyyteen. Elämäntapaohja-
uksen tulisikin keskittyä pieniin ja selkeisiin, skit-
sofreniapotilaalle mahdollisiin tavoitteisiin.

Riittävästi ohjauskertoja

Diabeteksen hoidonohjauksen yhteydessä on hyvä 
arvioida skitsofreniaa sairastavan potilaan tuen tar-
vetta ja säädellä sitä vastaavasti. Oppimisen esteet 
olisi hyvä tunnistaa ja huomioida ohjauksessa. Jos-
kus sairastuminen psykiatriseen sairauteen vaikut-

taa negatiivisesti kompetenssin tunteeseen, jolloin 
sitä on syytä tukea. 

Potilaan kanssa olisi hyvä pohtia, miten skit-
sofrenian oireet saattavat vaikuttaa diabeteksen 
omahoitoon. Esimerkiksi paranoidista skitsofreni-
aa sairastaville on oireenmukaisesti tyypillistä epä-
luuloisuus muiden tarkoitusperiä kohtaan. Silloin 
voi auttaa sen selventäminen, mihin tarkoitukseen 
mitäkin lääkettä määrätään. Skitsofreniassa oirei-
den voimakkuus vaihtelee, ja jännittävä sosiaali-
nen tilanne saattaa voimistaa oireita. Ohjauskertoja 
tulisi olla riittävästi turvallisen ohjaussuhteeseen 
luomiseksi.

Laitoksissa tai avokuntoutuspaikoissa elävän 
skitsofreniaa sairastavan diabeetikon hoidossa on 
usein mukana psykiatrisen puolen omahoitaja tai 
-ohjaaja. Koska mielenterveyspotilaiden hoito on 
pitkälti muiden varassa, diabeteshoitajan tai -lää-
kärin asiantuntemuksen käyttöön tulisi olla erityi-
sen matala kynnys. Olisi myös hyvä, että hoito- tai 
kuntoutuspaikoissa nimettäisiin diabeteksen vas-
tuuhoitaja, joka kouluttautuisi ja päivittäisi diabe-
tekseen liittyvää tietotaitoa organisaatiossa.

Minna Koivuranta

Psykologi, PsM

Psykologipalvelut Mielenvirta

minna.koivuranta@gmail.com

Artikkelia varten on haastateltu kolmea psykiatrista sai-
raanhoitajaa Tampereen Sopimusvuori -yhdistyksestä ja 
Vantaan Kolmikodista. Tapausselostukset sivuilla 39– 40 
perustuvat näihin haastatteluihin. Artikkelia varten on 
haastateltu myös Diabetesliiton psykologia Jukka Marttilaa 
ja diabeteshoitajaa Tiina Salosta.

Kirjoittaja on työskennellyt skitsofrenian kuntoutuksen 
parissa kymmenen vuotta Tampereen Sopimusvuori ry:ssä. 
Artikkelia laatiessaan hän työskenteli Diabeteskeskuksessa 
psykologin sijaisena.
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

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

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -oppaas-
sa on 52 sivua. Sen hinta on 7,50 euroa lähetysku-
luineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoita. 
Opas on ilmestynyt vuonna 2008.

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

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

Oppaassa kerrotaan perustiedot ikäihmisen diabeteksesta, 
hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonohjauksessa huomiota 
vaativista asioista. Keskeistä sisältöä ovat diabeetikon 
ruokavalio- ja lääkehoito sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 72 sivua. 
Sen hinta on 16 euroa lähetyskuluineen.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto

p. (03) 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito beteksen perushoito

y
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Hoitoverkosto tukena 
diabeteksensa ja hoitaa sitä kykyjensä mukaan, hoitoa 
vaivaa suunnittelemattomuus ja lyhytjänteisyys. Esi-
merkiksi erityispohjalliset jäävät kaappiin, kun kirp-
putorilta löytyy mieleiset, mutta liian pienet kengät, 
joita Kari mieluiten käyttää. Jaloista saattaa myöhem-
min olla hankaumia ja haavoja, joita Kari ei ole ehkä 
itsekään huomannut jalkojen tuntoaistin alentumisen 
vuoksi. 

Kari asioi omahoitajansa kanssa kolmen lääkärin 
kanssa: psykiatrin, yleislääkärin sekä diabeteslääkä-
rin. Karin omahoitaja pitää välttämättömänä, että 
lääkärit ovat käytettävissä esimerkiksi silloin, kun et-
sitään oikeaa hoitoa poikkeukselliseen väsymiseen tai 
aggressiiviseen käyttäytymiseen. Hoitaja on nähnyt, 
että skitsofreniapotilaan hoidon painopiste vaihtelee. 
Iän myötä psykiatrinen sairaus asettuu monesti tiet-
tyyn, ennakoitavissa olevaan uomaansa, kun taas so-
maattisen puolen sairaudet alkavat tuoda keski-iässä 
uusia haasteita. 

Erityisen tärkeässä roolissa Karin hoitoverkostossa 
on diabeteshoitaja, jolta voi tarpeen tullen kysyä neuvo-
ja arjen pulmiin. Diabeteshoitaja onnistuu omahoitoon 
motivoinnissa paremmin kuin arjesta tuttu omahoitaja. 
Puolivuosittain Karia käy hoitamassa jalkojenhoitaja, 
jolta saadaan hoidon lisäksi apua arjen pulmiin.

Kuntoutuskodissa halutaan tukea Karin sitoutu-
mista diabeteksen omahoitoon, vaikka välillä asioihin 
onkin puututtava Karin sairaudentunnon heikenty-
essä. Myös insuliinin säilyttäminen ja annostelu on 
nähty välttämättömäksi pitää kodin henkilökunnal-
la. Psykiatrisen kuntoutuksen lähtökohtana on, että 
omista asioista huolehtimista tuetaan niin paljon kuin 
mahdollista. Omahoidon prosesseja ja ravitsemustie-
toutta on selvennetty Karille käyttäen kuvia apuna. 
Esimerkiksi kuva, jossa näkyy, kuinka monta soke-
ripalaa pullollinen virvoitusjuomaa sisältää, on ollut 
hyödyllinen. Monipuolisen, terveellisen ruokavalion 
noudattamisessa ja hiilihydraattimäärän arvioinnissa 
avun tarve on kuitenkin päivittäistä. Karin diabetek-
sen hoidossa ei pyritä hoitosuositusten tavoitearvoon, 
vaan tyydytään HbA1c:n vaihteluun 8 ja 9 %:n välillä. 
Karin nykyinen pitkäaikaisen verensokerin kohtalaisen 
tyydyttävä arvo on hoitoverkoston pitkäjänteisen yh-
teistyön tulosta. MK

OMA POTILAS 1

Kari on 49-vuotias. Hän sairastui tyypin 1 diabe-
tekseen 18-vuotiaana ja skitsofreniaan pari vuotta 
myöhemmin. Karille on kehittynyt lisäsairauksina 
verenpainetauti, kaihi sekä neuropatiaa. Hän asuu 
kuntoutuskodissa, jossa on hoitohenkilökuntaa koko 
vuorokauden ajan. 

Karin diabeteksen omahoidon onnistuminen 
riippuu hänen psyykkisestä voinnistaan. Psyykkinen 
vointi vaihtelee hieman kahden viikon sykleissä, an-
tipsykoottisen lääkkeen injektiovälein. Injektioon on 
päädytty erityisesti psykoottisten episodien aikana 
esiintyvän hoitokielteisyyden vuoksi. Kun lääkepitoi-
suus veressä on riittävä, myös diabeteksen hoitaminen 
sujuu hyvin. Kari mittaa itse verensokerinsa viidesti 
päivässä ja pistää insuliinin hoitajien kirjaamien ve-
rensokeriarvojen mukaan. Hoitajat auttavat arvioimal-
la ja annostelemalla sopivan insuliiniannoksen.

Psykoosilääkkeen pitoisuuden laskiessa, tai jos 
psyykkinen vointi jostain muusta syystä huononee, 
Kari alkaa epäillä diabeteksen hoidon tarpeellisuut-
ta. Samalla, kun sairaudentunnottomuus lisääntyy 
skitsofrenian suhteen, hämärtyy myös tietoisuus dia-
beteksesta. Kari saattaa esimerkiksi salata herkutte-
lunsa, vaikka sitä häneltä suoraan kysyttäisiin. Silloin 
sopivaa insuliiniannosta on vaikea arvioida. Karin on 
tuolloin vaikea ottaa vastaan neuvoja, koska hän ei 
katso sairastavansa diabetesta. Toisinaan Kari saat-
taa vaatia suurempia insuliiniannoksia kuin tarvitsisi. 
Toisinaan taas insuliinisokin pelko voimistuu, jolloin 
Kari saattaa ahmia liikaa ruokaa. Hoitajien tehtävä on 
rauhoitella ja tuottaa turvallisuudentunnetta. 

Myös liikunnan määrä vaihtelee liiallisesta liian 
vähäiseen. Liikunnan huomioiminen pikainsuliinin 
annostelussa tuottaa hankaluuksia silloin, kun Kari 
alkuperäisen aikomuksensa vastaisesti päättää, ettei 
lähdekään lenkille. Jalkojen neuropatia haittaa lii-
kuntaa. Yleisesti liikunta on iän myötä vähentynyt. 
Pienikin liikunta vaikuttaa tällöin yllättävästi veren 
sokeritasoon.

Sekä diabetesta että skitsofreniaa pitkään sairas-
taneena Kari on ajoittain kyllästynyt sairauksiinsa. Ka-
ri potee edelleen pettymystä siitä, että opinnot jäivät 
nuorena kesken, ja elämä on kulunut sairastaessa. 
Vaikka Kari hyvässä psyykkisessä kunnossa hyväksyy 

Skitsofrenia ja diabetes
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Kannustusta ja hyväksyntää
millaisia muutoksiin Marja olisi valmis. Perunalastuis-
ta ja makeisista Marja ei ollut vielä valmis luopumaan, 
mutta konkreettiseksi tavoitteeksi sovittiin, että Marja 
jakaisi ison perunalastupussin ja makeispussin pie-
nempiin annoksiin ja söisi ne viikon varrella sen sijaan, 
että ostaisi viikon aikana useita makeis- ja perunalas-
tupusseja. 

Liikkuminen on Marjalle hankalaa jalkojen huo-
non kunnon, tasapaino-ongelmien sekä hengenahdis-
tuksen vuoksi. Sopivia kenkiä on vaikea löytää, mikä 
osaltaan vaikeuttaa liikkumista.

Lääkäri määräsi Marjalle kävelyä puoli tuntia päi-
vittäin. Tästä kuntoutuskodin ohjaajat pyrkivät muis-
tuttamaan Marjaa, joka toisinaan lähteekin kävelylle. 
Liukkaalla kelillä hän ei kuitenkaan liiku. Myös vii-
konloput saattavat kulua niin, ettei hän käy lainkaan 
ulkona.

Marja käy mielellään kolmen kuukauden välein 
jalkojenhoitajalla, koska kontakti on muodostunut 
turvalliseksi. Lääkäri on antanut lähetteen kahteen 
vuosittaiseen hoitokertaan. Jaloissa on turvotusta, 
paksuuntumia ja halkeamia. Ulkopuolisen antama 
hoito ei riitä pitämään jalkoja kunnossa. Kuntoutus-
kodin kannustuksesta huolimatta Marja ei motivoidu 
hoitamaan jalkojaan itse, kenties liikapainon tuot-
taman hankaluuden takia. Rasvaamiseen kuitenkin 
kannustetaan. 

Omalääkärin kanssa on keskusteltu siitä, pitäisikö 
Marjan palata tehostetun tuen kuntoutuskotiin, jossa 
ohjaajilla on paremmat mahdollisuudet tukea muu-
toksissa ja omahoidossa. Toistaiseksi psykiatrisen 
kuntoutumisen tavoitteet, itsenäisyyden ja vastuulli-
suuden kehittäminen, on kuitenkin asetettu etusijalle. 
Tämä on myös Marjan oma toive.

Marja käy psykoosilääkehoidon seurannan takia 
psykiatrin lyhyellä vastaanotolla kuukausittain. Psy-
kiatrin suhde Marjaan on kannustava. Hän antaa Mar-
jalle positiivista palautetta pienistäkin asioista.

Kuntoutusyhteisön ohjaaja arvelee, että Marja ei 
osaisi kertoa, mitä diabetes tarkoittaa, joten tietoinen 
omahoito on vielä pitkän matkan päässä. Pientä edis-
tymistä on kuitenkin tapahtunut. Kolmen viikon välein 
tapahtuvassa punnituksessa Marja huomasi, että pai-
no oli pudonnut pari kiloa, mistä hän heti motivoitui 
lähtemään kävelylenkille. MK
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Marja on 42-vuotias skitsofreniaa sairastava nainen. 
Hänen muutettuaan kuntoutuskotiin vuonna 2004 
hoitajat huomasivat, että hänen täytyi pysähdellä le-
päämään ja tasaamaan hengitystään kevyenkin käve-
lylenkin aikana. Marja tarvitsi paljon motivointia tut-
kimuksiin menoon. Hän vastustaa lääkärissäkäyntejä, 
mikä liittyy kenties muistoihin psyykkisen sairastumi-
sen ajoilta tai yleiseen pelkoon kuulla huonoja uuti-
sia. Jo aiemmin todetun korkean kolesterolin lisäksi 
Marjalla diagnosoitiin tyypin 2 diabetes. 

Pitkäjänteisen psykiatrisen hoidon ja kuntoutuk-
sen tuloksena Marja kykenee asumaan kuntoutusko-
dissa, jossa ei ole henkilökuntaa paikalla iltaisin tai 
viikonloppuisin. Marjan osalta psykiatrinen kuntoutus 
tarkoittaa muun muassa sitä, että häntä tuetaan teke-
mään omia valintoja ja ratkaisuja. Marja ei juuri jaksa 
kantaa vastuuta omasta terveydenhoidostaan, eikä hän 
huolehdi ulkoisesta olemuksestaan. 

Ohjaajat puhuvat ajoittain ravitsemuksesta ja liikun-
nasta diabeteksen kannalta, mutta toistaiseksi Marja 
pääosin torjuu ohjauksen. Psyykkiseen sairauteen liitty-
en Marjalla on taipumus reagoida pettymystä tai muita 
hankalia tunteita herättäviin asioihin välttelemällä ja 
käyttämällä lapsenomaisia selviytymiskeinoja. Diabe-
testa hoitavan omalääkärin vastaanotolla Marja menee 
mykäksi ja osoittaa näin haluttomuutensa puhua asiois-
taan. Hän ottaa metformiinilääkkeensä, mutta muihin 
omahoitotoimiin hän ei ole ryhtynyt. Lääkityksen avulla 
HbA1c pysyy kohtalaisena. Viimeksi se oli 6,8 %.

Diabeteksen hoidon kannalta suuria haittatekijöitä 
ovat liikapaino (BMI 43 kg/m2) ja korkea kolesteroli. 
Omahoitoon motivoinnissa on vaikeutena, että Mar-
jalle keskeisin mielihyvän lähde on energiapitoisten 
ruokien syöminen. Marjan yleinen aktiivisuus ja liikku-
minen on vähäistä ja hän vetäytyy sosiaalisesta kans-
sakäymisestä. 

Kun diabeteksen toteamisesta oli kulunut nelisen 
vuotta, päästiin siihen, että Marjalle varattiin aika 
ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Siellä Marja jätti 
mainitsematta syömisensä pääaterioiden väliaikoina. 
Kun mukana vastaanotolla ollut ohjaaja otti tämän 
seikan esiin, Marja oli vähällä kieltäytyä jatkotyösken-
telystä. Hyväksyvällä ja kannustavalla asenteella ra-
vitsemusterapeutti ja ohjaaja saivat kuitenkin Marjan 
sopimaan seuraavan ajan, jonka kuluessa pohdittiin, 
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Diabeteshoitajat

Painonhallinnanohjaaja
diabeetikon elämäntapamuutoksen 
tukena

Päivi Karpakka

Pysyvä painonpudotus vaatii elämäntapojen muut-
tamista. Minkä tahansa tavan muuttaminen on 
vaikeaa, niin ruokailutapojenkin. Suomalainen 
diabeteksen ehkäisytutkimus (Diabetes preven-
tion study, DPS, Tuomilehto ym. 2001) osoitti, 
että ylipainoisen henkilön diabetesriski alenee 80 
prosentilla, jos hän pudottaa painoaan kymmenen 
kiloa. Tutkimuksessa tehdyt elintapamuutokset oli-
vat suhteellisen pieniä, mutta huomattavaa oli, että 
tutkittavat tekivät muutoksia useisiin elintapoihin-
sa samanaikaisesti. 

Potilaille on muistutettava, että muutos ei va-
kiinnu hetkessä tavaksi, vaan sitä on toistettava 
kymmeniä kertoja. Jos kokeilu ei onnistu eikä tuota 
haluttua tulosta, on sitä turha yrittää väkisin jatkaa, 
vaan on keksittävä uusi muutos kokeiltavaksi. Elin-
tapamuutoksen onnistuminen vaatii kärsivällisyyttä 
ja omaa muutoshalua.

Motivointia

avoimin kysymyksin

Ohjaajien suurin toive on saada välineitä poti-
laidensa motivointiin. Ongelma on siinä, että toista 
ei voi motivoida, vaan muutoksen lähtökohtana ovat 
aina ihmisen omat arvot. Ohjaaja voi edetä avoi-
min kysymyksin: ”Mitä toivot? ”, ”Mitä olet valmis 
tekemään?” tai ”Mitä eniten pelkäät?” Potilas on 
saatava miettimään, mitä hän pitää itselleen hyö-
dyllisenä ja tärkeänä. Ihminen voi tehdä työläitäkin 
asioita, jos hän kokee ne tärkeiksi. 

Myös tiedon lisääminen ja tutkimustulosten 
kertominen motivoivat ja kannustavat usein pai-
nonpudottajaa. Kärsimättömyys on monen painon-
pudottajan ongelma. Verensokerin aleneminen ja 
lääkityksen pieneneminen innostavat diabeetikkoa 
jatkamaan painonpudotusta. Ohjaajan kannattaa 
kiinnittää potilaan huomio siihen, mikä menee hy-

vin, ja kannustaa jatkamaan sitä. Sairaalloisen yli-
painoisille aloitetaan usein erittäin niukkaenergiai-
nen dieetti hoidon tehostamiseksi. Tämä hoito sopii 
hyvin myös vaikeasti ylipainoisille diabeetikoille, 
sillä paino putoaa nopeasti ja turvallisesti. Se taas 
innostaa muuttamaan elintapoja pysyvästi. 

Motivoitumisen jälkeen alkaa suunnitteluvaihe 
ja sen jälkeen uuden elämäntavan kokeilu. Tässä 
vaiheessa ohjaajalta vaaditaan hyvää ”pelisilmää”, 
kun hän kuuntelee potilaansa toiveita ja tarvittaes-
sa ohjaa häntä realistiseen suuntaan tavoitteiden 
asettelussa. Hyvä suunnittelu auttaa repsahdusten 
ehkäisyssä. Ohjaajan on hyväksyttävä, että poti-
las ei ole aina valmis muutoksiin. Tällöin on syytä 
ottaa aikalisä ja varata potilaalle vastaanottoaika 
myöhemmin uudelleen. Tavoitteiden on oltava hy-
vin realistiset ja konkreettiset, ja niiden pitää olla 
mitattavissa.

Ryhmä- vai yksilöohjausta?

Ryhmällä on paljon muitakin etuja kuin taloudel-
lisuus. Parhaimmillaan se innostaa, motivoi, ideoi 
ja antaa jokaiselle ryhmäläiselle jotakin. Muiden 
kanssa työskentely lisää yksilön suorituskykyä. 

Ryhmätapaamisissa menetelminä voi käyttää 
esimerkiksi ryhmätöitä, keskustelua ja porinaryh-
miä. Ryhmän toiminnan kannalta olisi hyvä koota 
iän, sukupuolen ja ylipainon asteen suhteen melko 
homogeenisia ryhmiä. Kaikille ryhmä ei sovellu. 
Syyt voivat olla psyykkisiä, tai ryhmän alkamisajan-
kohta on yksinkertaisesti liian myöhäinen taudin 
vaiheeseen nähden tai ei muuten sovi potilaalle. 
Tällöin vaihtoehdoksi voi tarjota yksilöohjausta. 
Monien tutkimusten ja oman kokemukseni mukaan 
tulokset ovat ryhmässä yhtä hyviä kuin yksilöoh-
jauksessa. Siksi on järkevää keskittää voimavaroja 
ryhmän ohjaamiseen. Loppuun olen koonnut joita-
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kin kirjoja, jotka ovat auttaneet minua kehittämään 
toimintaani joko ryhmä- tai yksilöohjaajana.

Ohjauksen kehittämiskeinoja

Painonhallinnanohjaus on haastavaa työtä, eikä 
siinä koskaan voi sanoa itseään täysin oppineeksi. 
Tämä juuri tekee alasta mielenkiintoisen. Pääsen 
mukaan kurkistamaan ihmisten elämään, ja yritän 
auttaa heitä heidän ponnisteluissaan. Potilaat osaa-
vat hakea itsekin tietoa, ja heitä on siihen kannus-
tettava. Hyvästä tahdosta huolimatta aina ei jaksa 
tai pysty auttamaan, ja sekin on hyväksyttävä.

Käytämme liian vähän toisiamme apuna ohja-
uksessa. Ohjauksen oppimiskeinoista voisi käyttää 
enemmän esimerkiksi varjostamista ja mestari-ki-
sällimallia. Nämä menetelmät siirtävät sitä paljon 
puhuttua hiljaista tietoa eli työn mukanaan tuomaa 
kokemusta. Kokenutkin ohjaaja voisi lähteä seu-
raamaan kollegan työtä tai ryhmänohjausta. Toisen 
tavasta tehdä tai puhua oppii ja saa ideoita varsin-
kin, jos työskentelee yksin. Menetelmä toimii yksin 
työskentelevälle samalla myös työnohjauksena.

Opiskellessani opettamista ja ohjaamista vuon-
na 2006 ammattikorkeakoulun aikuiskoulutusjaos-
tossa tein kehittämistyönäni ohjelman painonhal-
lintaryhmälle. Ohjelmaa voi kukin soveltaa omiin 
ryhmiinsä, ja sitä voi tilata minulta sähköpostilla. 
Olen hyödyntänyt myös potilailta saamaani tietoa ja 
jakanut sitä eteenpäin. Jokainen ryhmä on kehittä-
nyt minua ohjaajana.

Päivi Karpakka

Sairaanhoitaja, painonhallinnanohjaaja

Meilahden sairaala, endokrinologian ja diabetol. plk 

paivi.karpakka@hus.fi 

Kirjoittaja on työskennellyt painonhallinnanohjaaja-

na Meilahden sairaalassa kaksikymmentäviisi vuotta.
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Ammattilaisaineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 100 euron painotuotetilauksista annetaan 
15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, Lapsen diabetes -kansiota eikä d-Pes Clinic -CD:tä).  Yli 17 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 
10 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-  
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  
 tarjous  
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti   3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan 
 – Pikkuvammojen hoito 
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-   
 lomake, 50 sivun lehtiö 

Ensiapu, sosiaaliturva, ajokortti

5114 Minulla on diabetes -kortti  
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
 
3035 Diabetes, ajokortti ja liikenne-   
 turvallisuus -suositus, 
 50 sivun lehtiö 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun   
 lehtiö 
4032 UUSI Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite  
9038 Testaa riskisi -juliste 
5139 UUSI Tunnetko diabeteksen? -lehti, 
 50 kpl:n nipuissa  
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta   
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 

Päivähoito, koulu

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

* Repäisylehtiöt: 
 50-sivuinen 
 100-sivuinen 

AINEISTOA MYÖS 
 maahanmuuttajille tyypin 1 ja 

   2 diabeteksesta eri kielillä  
UUSI

1010 Diabetes-kirja, v. 2006 

Diabetesneuvonta

3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti   
 (tyypin 1 diabetes) 
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 

 (tehtävävihkoja   
 tilattavissa myös erikseen 
 lapsille  ja nuorille )

Ruokavalio

3012 Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 
3014 tarjous Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan – ongelmista   
 onnistumisiin syömisen hallinnassa  
 -kirja 
3015 UUSI Diabeetikon ruokavaliosuositus  
 2008 
5117 UUSI Diabeetikon ruokavalinnat   
 -esite 
4012 Diabeetikon ruokavalinnat   
 -kalvosarja (1  kalvoa) 
3056 Sinä valitset -juliste 
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

5127 Sydänmerkki-juliste 
3041 Sydänmerkki-esite ammatti-  
 henkilöstölle 
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille   
 
3011 Ruokapelikortit (hh-arviointi) 
Diabeetikon ruokavalinnat 
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal
3020 UUSI Hiilihydraattien arviointi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)

1
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