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Hienosäätöä
Insuliinien kehitys on ollut 
hidasta, mutta nyt näyttää 
tapahtuvan: uusia valmisteita 
on jo tullut käyttöön tai 
tulossa lähiaikoina. Vaikka 
ne eivät varsinaisesti 
mullista hoitoa, joidenkin 
elämään niillä voi olla suuri 
vaikutus . Pienikin hoidon 
turvallisuuden lisääntyminen 
voi parantaa oleellisesti 
diabetesta sairastavan 
ja hänen läheistensä 
elämänlaatua.    

Huipulle 
Kilpaurheilussa psykologian 
keinojen käyttäminen on 
arkipäivää. Kukaan ei väheksy 
sitä tai pidä urheilijoita 
mieleltään tavallista 
haavoittuvampina. Mitä 
kummallista on siinä, että 
samoja keinoja käytetään 
elinikäistä vaativaa omahoitoa 
toteuttavien diabeetikoiden 
tukemisessa?  

Erot 
ihmetyttävät 
Suomalaiset käyttävät 
diabeteslääkkeitä selvästi 
enemmän kuin muut 
pohjoismaalaiset. Erot 
mietityttävät, vaikka 
johtopäätöksiä on 
vaikea tehdä niin kauan 
kuin Suomessa ei ole 
valtakunnallista rekisteriä, 
johon tiedot hoidon 
tuloksista kerättäisiin.   
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Ajankohtaista  

Matti Uusitupa palkittiin 
terveyden edistämisestä

Itä-Suomen yliopiston entinen rehtori, professori Matti Uusitupa on saanut 
Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon pitkäaikaisesta työstään 
suomalaisten terveyden edistämiseksi. 20 000 euron suuruinen palkinto 
myönnettiin Lääkäripäivillä tammikuussa. 

Uusitupa on ansioitunut tyypin 2 diabeteksen perusmekanismien 
tutkimuksessa. Hän on johtanut merkittäviä kansallisia ja pohjoismaisia 
tutkimuksia, joissa on osoitettu, että tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
elintapamuutoksin. Jo hyvin kohtuulliset myönteiset muutokset ruoka-
valiossa, liikunnan määrässä ja painossa vaikuttavat, vaikka perinnöllinen 
riski sairastua tyypin 2 diabetekseen olisi suurentunut.

Uusitupa toimii ravitsemusgenomiikan ja -genetiikan professorina Itä-  
Suomen yliopistossa. Hän on toiminut eri luottamustehtävissä Diabetes-
liitossa ja Sydänliitossa yli 30 vuoden ajan. Sydänliiton puheenjohtajana       
hän on ollut vuodesta 2010.  
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Professori Matti Uusitupa

Helppoa, halpaa ja hyvää – kaikkina vuodenaikoina 
Diabetesliiton uusi keittokirja ohjaa syömään satokauden mukaan

Kirjoniementie 15  •  33680 Tampere  •  p. 03 2860 111 (klo 9-13)  •  f. 03 2860 422

Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi
Diabeteskeskus/Materiaalitilaukset p. 03 2860 230

Diabeteskeskuksen ravitsemusammattilaiset osoittavat uudessa ruoka-
ohjekirjassa, että helppo, halpa ja hyvä mahtuvat samalle lautaselle. 
Hyvää arkiruokaa voi valmistaa edullisesti ja näpertelemättä. Ja vieläpä 
ympäristöä säästäen. 

Uuden keittokirjan ohjeiden avulla valmistat ruokaa, joka auttaa 
sinua voimaan hyvin.

Helppoa halpaa hyvää – kaikkina vuodenaikoina 
• 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta
• Ohjeissa hiilihydraatti- ja kalorimäärät
• Koko A5, 106 sivua
• Kierresidonta
• Hinta 22,50 sisältää lähetyskulut.
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JORMA LAHTELA

Odotammeko liikaa lääkkeiltä?

Kuva: Kimmo Väänänen

Uusi vuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. 
Uusia kujeita varmasti tulee tänä vuon-
na, ja tarvitaan. On suuria asioita, kuten 
SOTE, ja pienempiä, jotka vaikuttavat 
useimpien elämään tavalla tai toisella. 
Diabeteksen lääkehoito ja ylipäätään lää-
kekorvausjärjestelmä ovat näitä asioita. 

Diabeteksen lääkehoito on muut-
tunut perusteellisesti runsaan kymme-
nen vuoden aikana. Jos vertaa toiseen 
kansan tautiimme, kohonneeseen veren-
paineeseen, uusien lääkkeiden kehitys 
on ollut valtaisa.  Verenpaineen lääke-
hoidossa uutuudet ovat pian parin vuo-
sikymmenen ikäisiä. 

Uusia ja toivon mukaan parempia insuliineja – niin pika- kuin pitkävaikutteisiakin insuliineja – 
on tulossa helpottamaan diabetesta sairastavien arkipäivää. Insuliinihoidossa on ollut aina ongelmana 
sovittaa ateria, insuliiniannos ja liikunnan vaikutukset yhteen. Ongelmana on myös toistettavuus: vai-
kutukset verensokeriin vaihtelevat eri päivinä ja eri ihmisillä. Uusien insuliinien näkymistä kirjoittaa 
Tapani Rönnemaa (sivu 11). 

Diabeteslääkkeiden käytössä on Pohjoismaiden välillä suuria eroja. Meillä käytetään huomattavasti 
enemmän metformiinia, DPP-4-estäjiä ja insuliineja asukasta kohti kuin muissa pohjoisissa naapureis-
samme. Myös metformiinin päiväannos on meillä selvästi suurempi. Diabeteksen esiintyminen väestössä 
ei tätä yksinään selitä. Asiaan vaikuttavat varmasti Käypä hoito -suositukset, lääkekorvausjärjestelmä ja 
lääkemarkkinointi, ensimmäisenä mieleen tulevat mainitakseni. Muita tekijöitä varmasti on. Tarkemmin 
pohjoismaista diabeteslääkkeiden käyttöä tarkastelee tässä lehdessä Johan Eriksson (sivu 7). 

Diabetes ei ole pelkästään lääkehoitoa eikä hiilihydraattien arviointia. Ihmiselämässä on monia vai-
keasti mitattavia tai ennustettavia muuttujia, jotka vaikuttavat diabeteksen hoitoon. Käyttäytymistieteen 
hyödyntäminen diabeetikoiden apuna ja diabetestiimien ohjauksessa on meillä vähäistä. Vain harvoin 
diabetestiimiin kuuluu psykologi – yliopistoklinikoissakaan. Psykologista tukea etsitään tarve harkintaa 
käyttäen. Ei ole tietoa, kohdentuuko tuki oikein ja mitä hyötyä siitä on. Kun maassa suunnitellaan osaamis-
keskuksia, ei käyttäytymistieteitä pidä unohtaa. Tähän liittyvistä asioista kirjoittavat Helena Nuutinen 
(sivu 16), Juha Kauppila (sivu 21) ja aihetta sivuaa myös Tuula-Maria Rintala (sivu 28). 

Uusia ideoita kaivataan koko ajan. Mobiilin teknologian hyödyntäminen lisääntyy varmasti dia-
beetikoiden apuna. Mikael Rinnetmäki (sivu 24) kehittää sovelluksia, jotka keräävät automaattisesti tietoa 
diabeteksen hoidon avainmuuttujista, kuten liikunnasta, ruokailuista ja insuliiniannoksista.

Pääkirjoitus  



Älä unohda näitä

 ●  Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
 -  lautasmallin mukaan koottuja aterioita

 ●  Monipuolisia aterioita 500–600 kcal      
 -  lautasmallin mukaan koottuja aterioita

 ●  Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal      
 -  koko päivän ateriat sekä aamupala-,        
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ●  Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal      
-  koko päivän ateriat sekä aamupala-,          
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ● Ole hyvä - Itämeren ruokavalio / Lautasmalliateria    
-  toisella puolella Itämeren ruokakolmio ja toisella lautasmallin    
    mukainen lohiateria

 ● Monta syytä syödä kuitua      
-  tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä

 ● Suojaruokaa diabeetikon munuaisille     
-  hoidonohjaukseen diabeetikoille, joilla on  alkavia munuaismuutoksia

 ● Hiilihydraattien arviointi: Noin 10 g/20 g hiilihydraattia/annos  
-  10 ja 20 grammaa hiilihydraattia sisältäviä ruoka-annoksia

 ●  Sinä valitset        
-  ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

- sopivat myös muiden kuin diabeetikoiden ohjaukseen

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

Diabetesliiton uudet repäisylehtiöt:
• Puoli kiloa kasviksia päivässä  • Vaihda pehmeään rasvaan

Hoidonohjaukseen tarkoitettuja esitteitä saa 50:n ja 100 repäisysivun 
lehtiöinä. Osassa lehtiöitä on kansilehti, jossa on lisätietoa ohjaajalle. 
Diabetesliiton asiantuntijat ovat suunnitelleet kaikki julkaisemamme 
repäisylehtiöt.

Puoli kiloa kasviksia päivässä     
saa kokoon helposti  ja halvalla
Kasvisten syömiseen kannustava      
esite näyttää, miten helposti ja edullisesti     
puoli kiloa kasviksia tulee täyteen. 

Miten lisään pehmeää rasvaa ruokavalioon?
Repäisylehtiön kuvien ja tietojen avulla ravitsemusohjaaja voi  
havainnollistaa ruokavalion kovan ja pehmeän rasvan lähteitä. 

Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa  
 Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Diabeteskeskus  ❘  Kirjoniementie 15  ❘  33680 Tampere  ❘  p. 03 2860 111

www.diabetes.fi

Uutta_Diabetesliitosta_D+L.indd   1 21.8.2014   15.39diabetes_laakari_4_2014_rinnakkainen.indd   6 26.8.2014   14.28
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Suomessa käytetään diabeteslääkkeitä
enemmän kuin muissa Pohjoismaissa 

JOHAN ERIKSSON

Suomalaiset käyttävät diabeteslääkkeitä 
selvästi enemmän kuin muiden 
Pohjoismaiden asukkaat. Lääkkeiden 
erilaisen käytön vaikutuksia 
hoitotasapainoihin ei voida vertailla, 
koska diabetekseen liittyviä tietoja ei 
meillä vieläkään kerätä systemaattisesti ja 
valtakunnallisesti.

Joka kymmenes suomalainen sairastaa tyypin 2 diabetes-
ta. Sairauden yleisyyden takia  suorien hoito kustannusten 
osuus maamme terveydenhuollon kokonaismenoista on 
korkea, arviolta noin 15 %. Valtaosa kustannuksista joh-
tuu diabeteksen liitännäissairauksien hoidosta – ei suin-
kaan diabeteslääkkeiden kustannuksista.

Diabeteksen hoidon tavoitteena on ehkäistä dia-
beteksen komplikaatioita ja taata diabeetikolle hyvä elä-
mänlaatu. Kotimainen Diabeteksen Käypä hoito (KH) 
-suositus painottaa yksilöllisten tavoitteiden merkitystä 
ja samalla yksilöllisen hoidon tärkeyttä (1). KH-suosi-
tuksen mukaan esimerkiksi diabeetikon 
mahdollinen lihavuus tulisi ottaa huo-
mioon lääkevalinnoissa. Metformiinin 
jälkeen toisen ryhmän lääkevalinta on 
hoito algoritmien mukaan lihavalle dia-
beetikolle DPP-4-estäjä tai GLP-1-resep-
toriagonisti. Tämä heijastuu myös lääk-
keiden käyttöön ja etenkin DPP-4-estäjien kulutukseen: 
DPP-4-estäjien käyttö on Suomessa varsin yleistä.

Suomalaislääkärit määräävät 
usein metformiinia 

Suomen lääketilaston mukaan diabeteslääkkeiden 
kulutus oli vuonna 2012 noin 85 päivittäistä annosta 
(defined daily dose, DDD) tuhatta asukasta kohti vuoro-
kaudessa (taulukko, sivu 8). Ylivoimaisesti käytetyin 
yksittäinen diabeteslääke oli metformiini, jonka osuus 
oli 31,8 DDD/1 000 as/vrk eli 59 % koko tablettidiabe-
teslääkeryhmän kokonaiskulutuksesta.

DPP-4-estäjien käyttö on Suomessa yleistä, ja tä-
män ryhmän lääkeaineista oli käytetyin sitagliptiini. 
DPP-4-estäjien yhteen laskettu kulutus oli 8,6 DDD/   
1 000 as/vrk. Vuonna 2012 niiden kulutus ohitti en-
simmäistä kertaa sulfonyyliureoiden (SU) kulutuksen. 
Samana vuonna insuliinin kulutus oli maassamme 
30,7 DDD/1 000 as/vrk ja GLP-1-reseptoriagonistien 
 (eksenatidin ja liraglutidin) kulutus oli vielä vähäistä 
(1,2 DDD/1 000 as/vrk).

Iso ero Ruotsiin verrattuna

Suomessa käytetään huomattavasti enemmän dia-
beteslääkkeitä kuin muissa Pohjoismaissa (3). Ruot-
sissa diabeteslääkkeiden kulutus oli vuonna 2012                    
noin 55 DDD/1 000 as/vrk, eli Ruotsiin verrattuna 
diabeteslääkkeiden käyttö on maassamme yli 50 % 
suurempi. 

Norjassa ja Tanskassa diabeteslääkkeiden kulu-
tus on samaa luokkaa kuin Ruotsissa, eli 49 DDD/                             
1 000 as/vrk ja 51 DDD/1 000 as/vrk. Ahvenan maalla 
diabeteslääkkeiden kulutus oli samaa luokkaa kuin 

muissa Pohjoismaissa.

Mistä erot johtuvat     
– metformiinistako?

Jos tarkastellaan yksittäisten dia-
beteslääkkeiden käyttöä Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa, metformiinin 

käytössä on merkittävä ero. Metformiinin käyttö on 
yli kaksinkertainen Suomessa (31,8 DDD/1 000 as/
vrk) verrattuna Norjaan (14,6 DDD/1 000 as/vrk). 
Myös verrattuna Ruotsiin (18,9 DDD/1 000 as/vrk) ja 
Tanskaan (18,6 DDD/1 000 as/vrk) esiintyy merkittä-
viä eroja. Metformiinin käyttö selittää valtaosan dia-
beteslääkkeiden käytön eroista Pohjoismaiden välillä. 

KH-suosituksemme suosittaa metformiinin var-
haista aloittamista heti diagnoosivaiheessa elintapa-
hoidon  tehostuksen ohella. Myös Tanskan tuoreen 
hoito suosituksen (2014) mukaan metformiinin aloi-
tus kolmen kuukauden sisällä diagnoosivaiheesta on 

Metformiinin käyttö 
selittää valtaosan 

diabeteslääkkeiden 
käytön eroista 

Pohjoismaiden välillä. 
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perusteltua (4). Norjan hoitosuositus 
(2009) suosittelee elintapamuutoksia en-
sin. Mikäli hoitotavoitteita ei saavuteta, 
metformiinin aloitus on ajankohtainen 
(5). Myös Ruotsin päivitetty hoitosuo-
situsehdotus (2014) yhtyy siihen, että 
metformiini on ensisijainen hoitovalinta 
tyypin 2 diabeetikolle (6). 

Suosituksista huolimatta esimer-
kiksi Ruotsin diabetesrekisteritiedoista 
ilmenee, että metformiinia ei suinkaan 
aina aloiteta diagnoosivaiheessa vaan 
huomattavasti myöhemmin. Kansain-
välisesti on myös kiinnitetty huomio-
ta Suomessa käytettyyn metformiinin 

annoskokoon. Maassamme pyri-
tään varsin yleisesti 3 gramman 
päiväannokseen, kun taas kolle-
gat Ruotsissa tyytyvät 2 gramman 
päivä annokseen. Tämä vaikuttaa 
lääkkeen kulutukseen ja näkyy tilas-
toissa suurena diabeteslääkkeiden 
kulutuksena. Kovia tieteellisiä tut-
kimuksia, jotka selvästi puoltavat 3 
gramman päiväannosta, metformii-
nista ei taida löytyä.

Mitä metformiinin jälkeen?

Pohjoismaisessa vertailussa vuonna 
2012 Suomessa käytettiin huomat-
tavasti enemmän DPP-4-estäjiä  (8,6 
DDD/1 000 as/vrk) kuin muissa 
Pohjoismaissa. Vuonna 2012 DPP-es-
täjien käyttö oli Ruotsissa 1,5 DDD/ 
1 000 as/vrk eli noin kuudesosa siitä, 
mitä se oli Suomessa. Vastaavat lu-
vut olivat Tanskassa 1,7 DDD/1 000 
as/vrk ja Norjassa 1,5 DDD/1 000 

Taulukko. Diabeteslääkkeiden kulutus Pohjoismaissa vuonna 2012 (defined daily dose DDD/1 000 as/vrk).

Metformiini Sulfonyyli-
ureat

Pioglitatsoni GLP-1
-agonistit

DPP-4
-estäjät

Insuliini Kaikki 
diabeteslääkkeet

Suomi 31,8 7,6 1,3 1,2 8,6 30,7 85

Ruotsi 18,9 4,4 0,3 ei tietoa 1,5 26 55

Norja 14,6 9,8 0,3 ei tietoa 1,5 18 49

Tanska 18,6 8,7 0 ei tietoa 1,7 17 51

Suosituksista huolimatta 
esimerkiksi Ruotsin 

diabetesrekisteritiedoista 
ilmenee, että metformiinia 

ei suinkaan aina aloiteta 
diagnoosivaiheessa 
vaan huomattavasti 

myöhemmin.
Myös insuliinin käyttö on 
Suomessa jonkin verran 
suurempaa kuin muissa 

Pohjoismaissa.

as/vrk. Ahvenanmaalla käyttö jäi 
Suomen ja muiden Pohjoismaiden 
väliin (3,7 DDD/1 000 as/vrk).

Vaikka pioglitatsonin käyttö oli 
vähäistä Suomessa (1,3 DDD/1 000 
as/vrk), oli se vielä vähäisempää 
Ruotsissa (0,3 DDD/1 000 as/vrk), 
Tanskassa (0,0 DDD/1 000 as/vrk) 
ja Norjassa (0,3 DDD/1 000 as/vrk). 

Ruotsalaislääkärit eivät suosi 
sulfonyyliureoita 

Sulfonyyliureoiden (SU) ryhmään 
kuuluvien lääkkeiden käyttö on vä-
hentynyt Suomessa nopeasti, kos-
ka niihin liittyy kohtalaisen suuri 

Kuva: Kuvaario / Jann Lipka



Kurssitarjonnasta saa tietoa osoitteessa www.diabetes.fi/d-opisto.
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hypoglykemiariski sekä painon nousu. 
Maailmanlaajuisesti lääkeryhmää käyte-
tään vielä paljon – onhan se ongelmistaan 
huolimatta tehokas ja edullinen.

Vaikka Ruotsissa hoitosuositusten mu-
kaan SU-ryhmän lääkkeet priorisoidaan 
korkealle, eivät lääkärit käytännössä ole 
kovin innokkaita määräämään niitä. Suo-
messa SU-ryhmän käyttö oli vuonna 2012  7,6 DDD/ 
1 000 as/vrk, kun se Ruotsissa oli ainoastaan 4,4 DDD/
1 000 as/vrk. Tanskassa käyttö oli kaksin kertaista ver-
rattuna Ruotsiin eli 8,7 DDD/1 000 as/vrk ja Norjassa 
vielä suurempi (9,8 DDD/1 000 as/vrk). 

Pistettävien diabeteslääkkeiden kulutus 
suurinta Suomessa

Suomessa insuliinin kulutus oli Pohjoismaiden suu-
rin eli 30,7 DDD/1 000 as/vrk vuonna 2012, ja käyttö 
on ollut nousujohteista. Kakkosena oli Ruotsi, missä 
käyttö oli noin 26 DDD/1 000 as/vrk; vastaavasti 
Norjassa noin 18 DDD/1 000 as/vrk ja Tanskassa noin                         
17 DDD/1 000 as/vrk. 

Erillistä tietoa GLP-1-reseptoriagonistien käytöstä 
ei löydy muiden Pohjoismaiden virallisista tilastoista.

Diabetesrekisterin puute haittaa
johtopäätösten tekoa

Diabeteslääkkeiden käyttö vaihtelee Pohjoismaiden 
välillä aika lailla. Suomessa käytetään eniten diabetes-
lääkkeitä verrattuna muihin Pohjoismaihin. Pitkälti 
tämä selittyy metformiinin runsaalla käytöllä. Myös 

insuliinin käyttö on Suomessa jonkin ver-
ran suurempaa kuin muissa Pohjoismaissa. 

Miten erot lääkkeiden käytössä heijas-
tuvat hoitotasapainoon? Ikävä kyllä, täs-
tä ei ole tietoa. Ruotsissa on pitkään ollut 
erinomainen diabetesrekisteri – Suomesta 
se puuttuu yhä. Tänä vuonna julkaistu Euro 
Diabetes -indeksi mittaa diabeteksen hoidon 

tasoa Euroopassa: Ruotsi ensimmäinen, Tanska kol-
mas, Norja kahdeksas ja Suomi yhdestoista. Suomen 
sijoitukseen vaikutti merkittävästi valtakunnallisen 
diabetesrekisterin puute. Pallo on viranomaisilla.

Johan Eriksson
Professori, ylilääkäri
Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Helsingin yliopisto 
HUS
johan.eriksson@helsinki.fi
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Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssit jatkuvat

Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssit jatkuvat D-opistossa: vuoden 
ensimmäinen kurssi on käynnistynyt ja seuraava alkaa 30. maaliskuuta. 
Kurssit on tarkoitettu tyypin 2 diabeetikoille, joiden sairastumisesta on 
kulunut enintään vuoden verran. 

Kurssille otetaan 25 ensin ilmoittautunutta.    
Kurssin hinta: 25 euroa, diabetesyhdistysten jäsenille maksuton. 
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Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.fi/d-kauppa
D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen

Perushoito 

� Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 8,50 €

� Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €
� Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl, 37 €/50 kpl
� Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen 15,00 €
� Tyypin 1 diabeteksen hoito – Ohjelehtinen
     maahanmuuttajille, suomi, englanti, venäjä 2,00 €

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
� Hiilihydraattien arviointi
� Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
�	Monipuolisia aterioita 500–600 kcal
�	Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal
�	Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal
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Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.
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Havainnollisia 
repäisylehtiöitä 

� Näin mittaat verensokerin
� Näin seuraat ja säätelet       
 verensokeria
�	Liian matalan verensokerin       
 oireet ja ensiapu
�	Pistä insuliini oikein

Näin mittaat verensokerin antaa yksityiskohtaiset  
kuvalliset ohjeet verensokerin mittaamiseen käsien 
pesusta tuloksen kirjaamiseen ja arviointiin.

Näin seuraat ja säätelet verensokeria kertoo, miksi 
verensokeria mitataan ja miten verensokeria säädel-
lään. Perusinsuliinin ja pikainsuliinin annosteluun sekä 
tilapäisesti koholla olevan verensokerin korjaamiseen 
annetaan selkeät ohjeet.  Repäisylehtiö on tarkoitettu 
monipistoshoitoa käyttäville.

Liian matalan verensokerin oireet ja ensiapu -repäisy-leh-
tiössä on toisella puolella kerrottu liian matalan verenso-
kerin eli hypoglykemian oireet. Toisella puolella annetaan 
ensiapuohjeet liian matalan verensokerin korjaamiseen.

Pistä insuliini oikein esittelee oikean pistotekniikan  sel-
keästi sanoin ja kuvin.  Repäisylehtiössä annetaan ohjeet 
neulan ja pistosalueen valintaan, pistosalueiden kunnon 
seurantaan sekä insuliinin pistämiseen.
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Uusien insuliinivalmisteiden ominaisuuksia on jalostettu, jotta ne jäljittelisivät paremmin 
elimistön omaa insuliinintuotantoa. Uutuudet eivät mullista perinteistä monipistoshoitoa: 
huolellinen verensokerin omaseuranta ja taitava aterioiden ja liikunnan sovittaminen 
insuliinihoitoon säilyvät hyvien hoitotulosten edellytyksenä. 

Hienosäätöä hoitoon:
Uudet insuliinit lupaavat lisää 
nopeutta, tasaisuutta ja turvaa

TAPANI RÖNNEMAA

Sen jälkeen kun pikainsuliinit tulivat käyttöön 15–20 
vuotta sitten ja kaksi ensimmäistä pitkävaikutteista 
insuliinianalogia noin kymmenen vuotta sitten, on in-
suliinirintamalla ollut hiljaista. Vuonna 2013 tuli kui-
tenkin apteekkiin uusi pitkävaikutteinen insuliiniana-
logi degludek, ja kehitteillä on muutama uusi pitkä- ja 
pikavaikutteinen insuliinijohdos.

Tarve kehittää uusia insuliineja on syntynyt lähinnä 
siksi, että on kaivattu valmisteita, jotka ihon alle pistet-
tyinä vastaisivat mahdollisimman hyvin haiman nor-
maalia insuliinineritystä. Toisin sanoen ateriainsuliini-
en vaikutuksen tulisi monipistoshoidossa osua entistä 
paremmin aterioiden aiheuttamaan verensokerin nou-
suun – ja vain siihen. Perusinsuliinien pitäisi puoles-
taan kattaa aterioiden välinen insuliinintarve siten, että 
hypoglykemioiden riski on mahdollisimman pieni. 

Ensimmäinen ateriainsuliiniksi tarkoitettu insu-
liinianalogi lispro (Humalog) tuli käyttöön 1995 ja 
vaikutusprofiililtaan samankaltaiset aspartinsuliini 
(Novorapid) vuonna 2000 ja glulisinsuliini (Apidra) 
vuonna 2007. Näiden pikainsuliinien vaikutus alkaa 
nopeasti ja on huipussaan 1–2 tuntia pistämisestä. 

Vuonna 2004 tuli käyttöön ensimmäinen pitkävai-
kutteinen insuliinianalogi glargiini (Lantus) ja seuraa-
vana vuonna detemiranalogi (Levemir). Pitkävaikut-
teisten analogien etuna NPH-insuliiniin verrattuna 
on pitempi ja tasaisempi vaikutusaika, toistettavampi 
vaikutus ja pienempi yöllisten hypoglykemioiden eli 
liian matalien verensokereiden riski. 

Nykyään kaikkien uusien tyypin 1 diabeetikoiden 
hoito aloitetaan pitkävaikutteisella analogilla ja pikain-
suliinilla. Pettymys on kuitenkin ollut, etteivät tyypin 1 
diabeetikkojen HbA1c-arvot ole Suomessa parantuneet: 

keskiarvo on edelleen noin 8,4 % (68 mmol/mol), kun 
tavoite on alle 7,5 % (59 mmol/mol) (1). 

Lähiaikoina käyttöön tulevien tai kehitteillä olevi-
en pitkävaikutteisten analogien tavoitteena on nykyi-
siä analogeja pitempi ja tasaisempi vaikutusaika ja vä-
häisempi hypoglykemian riski. Tavoitteena on lisäksi 
erittäin hyvä toistettavuus, eli  että sama annos vaikut-
taisi mahdollisimman samalla tavoin eri pistoskerroil-
la. Lopulta päämääränä on parantaa hoitotasapainoa.

Degludek vapautuu tasaisemmin

Degludekinsuliinissa (Tresiba) pitkävaikutteisuus 
on saatu aikaiseksi seuraavin molekyylimuunnok-
sin:  insuliinin B-ketjun karboksiterminaalipäästä on 
poistettu treoniini ja viimeiseksi jääneeseen lysiiniin 
on liitetty rasvahappo (heksadekaanidihappo) glu-
tamiinihapon välityksellä (2). Valmiste on ampullis-
sa liukoinen, mutta heti ihon alle pistämisen jälkeen 
degludek muodostaa multiheksameeriryppäitä, jotka 
hajaantuvat hitaasti ensin heksameereiksi ja sitten 
monomeereiksi. 

Degludekin imeytyminen ja vaikutus alkavat hi-
taasti, noin 2–4 tunnin kuluttua, ja sen puoliintumisai-
ka on noin 25 tuntia. Kokonaisvaikutusaika vaihtelee 
33 tunnista yli 42 tuntiin. Vaikutus on varsinkin pie-
nemmillä annoksilla ja tyypin 2 diabeetikoilla erittäin 
tasainen (3) (kuva 1, sivu 12). 

Degludek annostellaan aina kerran päivässä, eikä 
pistosajan muutaman tunnin vaihtelu eri päivinä vai-
kuta tehoon (4). Kahden peräkkäisen annoksen välin 
tulee kuitenkin aina olla vähintään 8 tuntia. Veren-
sokeria laskevan vaikutuksen stabiili tila saavutetaan   4 
vuorokauden käytön jälkeen. Siksi annosta säädettäessä 
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muutoksien välin tulisi olla vähintään 3 –4 vuorokaut-
ta. Stabiilissa tilanteessa biologisen vaikutuksen vaih-
telu päivästä toiseen on erittäin vähäistä (5). 

Useissa laajoissa kliinisissä tutkimuksissa deglu-
dekia on verrattu glargiiniin (6–8). Vaikutuksessa 
HbA1c:hen tai painon muutokseen ei 
ole todettu eroa. Myöskään insuliini-
annoksissa ei ole havaittu eroa. Paas-
toglukoosiarvot olivat degludekia 
käyttäneillä tyypin 2 diabeetikoilla 
0,4 mmol/l matalammat, mutta vas-
taavaa eroa ei havaittu tyypin 1 dia-
beetikoilla. Tyypin 1 diabeetikoilla 
esiintyi 25 % vähemmän ja tyypin 
2 diabeetikoilla 25–36 % vähemmän 
yöllisiä hypoglykemioita degludekia käytettäessä. 

Degludekia on kahtena vahvuutena, normaali 100 
yksikköä millilitrassa (U/ml) ja suuria annoksia tarvit-
sevia potilaita varten 200 U/ml. 

Euroopan lääkeviranomainen (European Medicines 
Agency, EMA)  hyväksyi degludekin alkuvuonna 2013, 
mutta vastaava viranomainen USA:ssa (Food and Drug 
Administration, FDA) ei toistaiseksi ole hyväksynyt val-
mistetta, vaan vaati kardiovaskulaariturvallisuustutki-

musta, joka onkin parhaillaan käynnissä. 
Degludek tuli Suomessa apteekkeihin syksyllä 

2013, mutta koska sillä ei ole sairausvakuutuskorvat-
tavuutta, sen käyttö on toistaiseksi vähäistä. Se on 
lisäksi hinnaltaan (8,3 senttiä/yksikkö) huomattavas-

ti kalliimpaa kuin detemir ja glargiini 
(kummankin hinta 4,8 senttiä/yksikkö).

Uudet glargiinivalmisteet tulevat

Glargiini-insuliinista on tulossa lähi -
aikoina uusi vahvuus 300 U/ml nykyi-
sen 100 U/ml rinnalle. Konsentroidum-
pana liuoksena ihonalaiskudokseen 
pistetyn tietyn yksikkömäärän kiteiden 
muodostaman varaston pinta-ala on 

pienempi verrattuna siihen, että sama yksikkömäärä 
olisi pistetty 100 U/ml -vahvuutena. Siitä johtuen uu-
den vahvuuden insuliinikiteet liukenevat hitaammin, 
ja lopulta myös imeytyminen hidastuu. Siksi glargiini 
300 U/ml -valmiste vaikuttaa pitempään, selvästi yli 
24 tuntia, ja stabiilissa tilanteessa tasaisemmin kuin 
normaalivahvuinen glargiini. 

Tyypin 2 diabeetikoilla glargiinin vahvuudella ei ole 
todettu olevan vaikutusta HbA1c:hen, mutta yöllisiä hy-
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Kuva 1. Kerran päivässä 
annostellun degludek-
insuliinin vaikutus mitattuna 
clamp-tekniikalla stabiilissa 
tilanteessa kolmea eri 
insuliiniannosta käyttäen. 
Yläkuvassa (A) tyypin 1 ja 
alakuvassa (B) tyypin 2 
diabeetikot. Kuva muokattu 
alkuperäisestä (3).

Degludek tuli Suomessa 
apteekkeihin syksyllä 

2013, mutta koska sillä 
ei ole sairausvakuutus-

korvattavuutta, sen 
käyttö on toistaiseksi 

vähäistä.
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poglykemioita glargiini 300 U/ml -valmisteella oli noin 
20 % vähemmän (9,10). Tarvittava glargiinin yksikkö-
määrä oli tyypin 2 diabeetikoilla väkevämmällä valmis-
teella 10 % suurempi kuin sadan yksikön valmisteella. 

Tyypin 1 diabeetikoilla glargiini 300 U/ml  ja 100 U/ml 
-vahvuuksien välillä ei todettu eroa HbA1c:ssä eikä hy-
poglykemioissa, mutta painon nousu oli väkevämmällä 
valmisteella 0,5 kilogrammaa pienempi. Tarvittava pe-
rusinsuliinimäärä nousi 0,19 yksikköä painokiloa kohti 
vuorokaudessa, kun se pysyi muuttumattomana väke-
vyydeltään normaalilla glargiinilla (11).

Glargiini-insuliinista (100 U/ml) on tulossa                 
ilmeisesti vuoden 2015 aikana historian ensimmäi-
nen biosimilaari-insuliinivalmiste (LY2963016 glargin) 
eli patenttisuojan umpeuduttua markkinoille tuotu 
alku peräistä vastaava insuliinivalmiste. Se on saanut 
syksyllä 2014 Euroopan lääkeviranomaisen EMAn 
 hyväksynnän. Kliinisissä tutkimuksissa sen ja kym-
menen vuotta käytössä olleen alkuperäisen glargiinin 
välillä ei ole todettu mitään eroa.  

Pegylointi tekee lisprosta pitkävaikutteisen

Liittämällä pikavaikutteiseen lisproinsuliiniin polye-
tyleeniglykoli eli PEG lispron hydrodynaaminen tila-

vuus nousee yli kymmenkertaiseksi eli suuremmaksi 
kuin albumiinin. Tämä hidastaa voimakkaasti imeyty-
mistä ihonalaiskudoksesta ja eliminaatiota verenkier-
rosta. Niinpä pegyloidun lispron puoliintumisaika on 
selvästi yli 24 tuntia ja kokonaisvaikutuksen kesto yli 
36 tuntia. Vaikutus on erittäin tasainen. 

Koirakokeissa on saatu viitteitä siitä, että pegyloi-
tu lispro olisi maksaselektiivinen, mikä johtuu suu-
resta hydrodynaamisesta tilavuudesta. Sen johdosta 
insuliini tarttuisi muita insuliineja enemmän maksan 
sinusoideihin, ja siten suhteellisesti suurempi osa siitä 
vaikuttaisi maksaan (12). Tilanne vastaisi siksi parem-
min terveen ihmisen fysiologista insuliinineritystä, 
jossa insuliini menee haimasta erityttyään ensin portti-
verenkierron kautta maksaan ja vasta sitten perifeeri-
siin kudoksiin. 

Kahdeksan viikkoa kestäneessä tutkimuksessa   
pegyloitua lisproa verrattiin glargiiniin. Muokattua 
lisproa saaneiden tyypin 1 diabeetikoiden HbA1c para-
ni 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin glargiinia saa-
neiden, heidän painonsa ei noussut lainkaan ja yöllisiä 
hypoglykemioita esiintyi vähemmän (13).

Maksa-arvoista ALAT nousi pegyloitua lisproa 
saaneilla noin 25 % ja lipideissä tapahtui muutoksia          

Kuva 2. Nopeavaikutteisen 
aspartinsuliinin (oranssit 
käyrät) ja normaalin aspart-
insuliinin (siniset käyrät) 
pitoisuus plasmassa (yläkuva) 
ja biologinen vaikutus (alakuva) 
mitattuna clamp-tekniikalla 
kerta-annoksen jälkeen. Kuva 
muokattu alkuperäisestä (15).
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epäedulliseen suuntaan: LDL-kolesteroli nousi noin  5 
%, triglyseridit nousivat noin 20 % ja HDL-kolesteroli 
laski noin 10 %. Kolmen kuukauden tutkimuksessa 
tyypin 2 diabeetikoilla nähtiin merkitsevä saman-
suuntainen ero painon kehityksessä, triglyserideis-
sä ja ALAT-arvoissa glargiinia ja pegyloitua lisproa 
käyttäneiden välillä (14). 

Lähikuukausina on valmistumassa yhteensä 
noin 6 000 diabeetikkoa käsittäviä kliinisiä tutki-
muksia, joissa saadaan lisätietoa pegyloidun lispron 
käyttökelpoisuudesta.

Ultranopeat pikainsuliinit taltuttavat
nopeasti imeytyvät hiilihydraatit

Nykyisten pikainsuliinien vaikutus alkaa aterian 
 yhteydessä liian hitaasti etenkin silloin, kun syödään 
nopeasti imeytyvää hiilihydraattia. 
Kehitteillä on useita valmisteita, jois-
sa nykyisin käytössä oleviin lyhyt- tai 
pikavaikutteisiin insuliineihin on lii-
tetty jokin muu imeytymistä nopeut-
tava molekyyli. Pisimmälle ehtineessä 
lääke-ehdokkaassa aspartinsuliinival-
misteeseen on liitetty imeytymistä no-
peuttamaan niko tinamidia ja stabiloi-
jaksi arginiinia (15) (kuva 2, sivu 13). 
Biochaperone-lisprovalmisteessa on 
käytetty oligosakkariditeknologiaa, 
joka edistää lispron diffundoitumista ihonalaiskudok-
sessa ja siten imeytymistä. 

Sekä aspart- että lispro-ultranopeiden valmistei-
den vaikutus on ensimmäisen 30 minuutin aikana 
pistoksesta merkittävästi voimakkaampi kuin ny-
kyisin käytössä olevien pikainsuliinien. Vielä hyvin 
varhaisessa tutkimusvaiheessa olevassa valmisteessa 
(BIOD-531) on normaaliin humaani-lyhytvaikutteiseen 
insuliinin (400 U/ml) lisätty EDTA:ta (etyleenidiamii-
nitetraetikkahappoa), sitraattia ja magnesiumsulfaattia 
nopeuttamaan insuliiniheksameerien jakaantumista 
monomeereiksi. Valmisteen alkuvaikutus on erittäin 
nopea, mutta vaikutuksen kesto on paljon pitempi 
kuin humaani-lyhytvaikutteisen insuliinin, ja se onkin 
suunniteltu lähinnä hyvin insuliiniresistenteille tyypin 
2 diabeetikoille.

Yhdistelmävalmisteet: pistos päivässä riittää

Tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon on tulossa kaksi uut-
ta valmistetta, joissa on samassa kynässä pitkävaikut-

teista insuliinianalogia ja GLP-1-agonistia: degludek 
yhdistettynä liraglutidiin (16) ja glargiini yhdistettynä 
liksisenatidiin (17). Tällöin voidaan kerran päivässä 
otettavalla pistoksella saada aikaan sekä perusinsu-
liinivaikutus että ateriainsuliinivaikutus siten, että 
hypoglykemiariski on pienempi ja vaikutus HbA1c-
arvoon on samaa luokkaa kuin monipistoshoidossa. 
Lisäksi yhdistelmällä on edullinen vaikutus painoon. 
Luonnollisesti insuliininerityksen edelleen hiipuessa 
monipistoshoito kuitenkin voittaa tehossa yhdistel-
mävalmisteet. 

Vihdoin turvallinen inhaloitava insuliini? 

Inhaloitavia, hengitettäviä insuliineja on yritetty ke-
hittää usean vuoden ajan. Vajaa kymmenen vuotta 
sitten USA:ssa markkinoille tullut Exubera-valmiste 

vedettiin vuoden kuluttua pois myyn-
nistä. Vuonna 2014  Yhdysvaltojen 
lääkeviranomainen FDA hyväksyi 
technosphere-tekniikkaan perustuvan 
mikropartikkeli- insuliinin käytettäväk-
si ateriainsuliinina. 

Uuden inhaloitavan insuliinin 
vaikutus alkaa nopeammin ja on lyhy-
empi kuin pikainsuliinien. Biologinen 
hyötyosuus on vain noin 25 %. Tyypin 
2 diabeetikoilla sen vaikutus ei eronnut 
aspartinsuliinista, mutta hypoglykemi-

oita oli noin 50 % vähemmän (18).  Tavallisin haittavai-
kutus oli yskä. 

Toistaiseksi on vaikea ajatella, että inhaloitava 
 insuliini tulisi oleellisesti vaikuttamaan pistettävän 
insuliinin asemaan ateriainsuliinina.

Huolellinen verensokerinseuranta
yhä hyvän hoidon perusta

Uusi perusinsuliini degludek ja tulossa oleva glargiini 
300 U/ml ovat nykyisiä perusinsuliinianalogeja pitkä-
vaikutteisempia, ja niitä käytettäessä esiintyy vähem-
män hypoglykemioita. Toisaalta niillä ei näytä olevan 
edullisempaa vaikutusta HbA1c-arvoihin. 

Maksaan erityisesti vaikuttavaan pegyloituun 
lispro insuliiniin liittyy epävarmuustekijöitä, joiden 
kliininen merkitys selvinnee aivan lähikuukausina. 

Kehitteillä on useita erittäin nopeasti vaikuttavia 
pikainsuliineja, ja yksi niistä, nopeavaikutteinen  aspart, 
on jo toisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa. Vielä ei 
voida arvioida, tulevatko nämä uudet pikai nsuliinit 

Lähikuukausina 
on valmistumassa 

yhteensä noin 6 000 
diabeetikkoa käsittäviä 
kliinisiä tutkimuksia, 

joissa saadaan lisätietoa 
pegyloidun lispron 

käyttökelpoisuudesta.
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vaikuttamaan monipistoshoidon toteutukseen. 
On varmaa, että uudetkaan perus- ja pikainsuliinit 

eivät muuta sitä tosiasiaa, että huolellinen verensoke-
rin omaseuranta sekä aterioiden ja liikunnan yhteen-
sovittaminen insuliinihoidon kanssa säilyy tärkeim-
pänä asiana pyrittäessä parempaan hoitotasapainoon.

Tapani Rönnemaa
LKT, professori (emeritus)
Turun yliopisto, sisätautioppi ja TYKS, medisiininen 
toimialue/endokrinologia
tapani.ronnemaa@utu.fi
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Psykologisen tuen tarve nousee toistuvasti 
esiin tyypin 1 diabeetikoiden hoidon 
kehittämistä pohtivissa työryhmissä. 
Tähän tarpeeseen vastaaminen edellyttää 
psykologisen osaamisen vahvistamista 
hoitopaikoissa. Pelkkä resurssien 
lisääminen ei riitä. On hyvä miettiä myös, 
mitä resursseilla tehdään. 

Tyypin 1 diabeetikoiden hoidon kehittämisen yhtey-
dessä on noussut esiin psykologisen tuen tarve ja toive 
lisätä psykologista osaamista hoitopaikoissa. Keskus-
teluissa on viitattu muun muassa "Ruotsin malliin", 
jossa psykologi kuuluu usein olennaisena osana hoi-
totiimiin. 

On varmasti monia syitä siihen, miksi hoitotasa-
painot ovat naapurimaassa keskimäärin paremmalla 
tasolla kuin meillä. Psykologian ja käyttäytymis- ja 

Mihin psykologia tarvitaan 
diabeetikon hoitotiimissä?sä?  HELENA NUUTINEN

yhteiskuntatieteiden rooli niin tyypin 1 kuin tyypin 2 
diabeteksenkin hoidossa, ehkäisyssä ja ymmärtämises-
sä on joka tapauksessa pohdinnan arvoinen asia. 

Psykologin rooli hoitotiimeissä ja psykologian tai 
mielen merkitys hoidossa ylipäätään aiheuttaa helposti 
hämmennystä. ”Eihän diabetes mielen sairaus ole ei-
vätkä diabeetikot hulluja”, kuulee usein sanottavan. 
Helposti ajatellaan myös, että esimerkiksi diabetes ja 
masennus leimaisivat eli stigmatisoisivat sairastunut-
ta vähemmän, jos ne nähtäisiin puhtaasti fysiologisina 
tai lääketieteellisinä ilmiöinä. Mielen hyvinvoinnin on-
gelmat kun kuuluvat tunnetusti eniten ennakkoluuloja 
aiheuttavien ilmiöiden joukkoon.  

  
Kenen tehtävä on tukea diabeetikoita?

On käyty keskustelua siitä, kenen tehtävä on tukea dia-
beetikoita jaksamisessa ja psykologisissa kysymyksissä: 
"Onko se hoitajan tehtävä vai tarvitaanko erikseen psy-
kologeja ja muita ammattilaisia?", "Eikö hoitajia tulisi 
kouluttaa ottamaan enemmän huomioon mielen  ilmiöitä 

Kuva: Shutterstock/Sinkham
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ja sosiaalisia kysymyksiä?", "Eikö psykologit voitaisi kor-
vata jollakin muulla ammattiryhmällä?" ja "Eikö vertais-
tuen kehittäminen ole parasta henkistä tukea?" 

Lisääntyvät vaatimukset tuskastuttavat: "Mistä ai-
ka ja resurssit tukemiseen, kun muutenkin on kiirettä?", 
"Miksi aina palataan näihin teemoihin, eihän hoitajilla 
ja lääkäreillä ole sosiaalisiin ongelmiin työkaluja!" 

Ajatuksena voi myös olla, että elämän ja hoidon 
haasteista yritetään selvitä ensin lääkkeillä tai muul-
la avulla, ja vasta sitten, kun on ”tosi” hätä, ohjataan 
psykologille. 

Joskus kuulee psykologin työpanoksen arviointia: 
”Kyllähän hän (potilas) voi käydä vähän jutustelemas-
sa psykologin kanssa.” Joskus annetaan neuvoja tai esi-
tetään toiveita työpanokseen liittyen: ”Sano nyt sitten, 
että hänen on viisainta erota miehestään.” 

Saattaa olla, että psyykkiseen hyvinvointiin tarttu-
mista vältellään: ”Masennus on jo hoidossa” (potilaalla 
on mielialalääkitys tai hän käy kerran puolessa vuodes-
sa psykiatrisella sairaanhoitajalla) tai ”Ei hän halunnut 
tulla vastaanotolle” (potilas on akuutis-
sa itsemurhavaarassa), ja niin edelleen. 
Kuinka monelta raajansa menettäneeltä 
kysytään, haluaako hän lääkärin paikal-
le antamaan ensiapua vai ei? 

Psykologia on usein vieläkin erään-
lainen kummajainen. Tilanteen taustal-
la on monia tekijöitä. Psykologit on 
koulutettu suhtautumaan asioihin monelta kantilta, 
eivätkä he välttämättä ole kovin hanakoita taistele-
maan roolinsa puolesta tai sanelemaan muille, mitä 
tehdään. Yhteisen kielen ja terminologian löytäminen 
muiden ammattilaisten kanssa ei aina 
ole helppoa. 

Toisaalta psykologialta saatetaan 
odottaa suuria. Olen kuullut puhutta-
van ilmiöstä nimeltä one hour miracle. 
Psykologeillakaan ei ole antaa nopeita 
lääkkeitä moninaisiin ongelmiin. Tut-
kimusta ja näyttöä psykologisen tai te-
rapeuttisen tuen vaikuttavuudesta on vaihtelevasti, ja 
moniulotteisten psyykkisten ja sosiaalisten ilmiöiden 
yhteyksien todentaminen on aikaa vievää. Seuraukset 
kuitenkin näkyvät nopeasti, jos tuki jää pois. 

Lisäksi psykologit ovat koulutuksensa perusteella 
suuntautuneet hyvin eri tavoin ja edustavat keskenään 
eri sovellusaloja. Fyysiseen terveyteen liittyvä psykolo-
gia on vain yksi psykologian sovellusala.  

Miksi diabeetikot tarvitsevat tukea?

Diabeetikot eivät toki ole sen ”hullumpia” tai mielel-
tään terveempiä kuin muutkaan. He ovat yhtä lailla 
haavoittuvia ja tukea tarvitsevia ihmisiä elämän krii-
seissä ja muutoksissa. Omahoitoon painottuvan ja 
usein erittäin vaativan sairauden vuoksi elämän kriisit 
ja kuormitukset, tuen puute ja mielen hyvinvoinnin 
ongelmat näkyvät muita nopeammin fyysisessä hyvin-
voinnissa. Sairaus, sen hoito ja sairauden eteneminen 
vaikuttavat myös mieleen ja tuovat mukanaan huolia. 

Äkilliset psyykkiset traumat voivat näkyä suoraan 
fysiologiassa. Kroonisten sairauksien yhteydessä on 
kuitenkin usein kyse psykososiaalisten kuormitusteki-
jöiden pitkäaikaisesta, kumuloituvasta vaikutuksesta 
elimistöön. Kumuloituva vaikutus ei tietenkään tarkoi-
ta sitä, etteikö kuormituksiin ja niiden kanssa selviy-
tymiseen olisi  joka vaiheessa mahdollista vaikuttaa. 
Mitä monialaisemmista ja kauemmin vaikuttaneista 
kuormituksista on kyse, sitä monialaisempaa ja pitkä-
kestoisempaa tukea tarvitaan – ja sitä tärkeämpää on 

ennaltaehkäisy.
Diabeetikoiden verensokerit ja nii-

den jakautuminen väestöryhmissä voi-
sivat itse asiassa olla mainio ja suhteel-
lisen nopeasti reagoiva yhteiskunnan 
hyvinvoinnin ja yleisen elämänlaadun 
indikaattori. On yhteiskuntia, joissa in-
suliinia ei ole kaikille tai sen saaminen 

on mahdollista vain rikkaille. Eri yhteisöissä diabetes 
vaikuttaa eri tavoin muun muassa työn saantiin, lasten 
hankkimiseen, koulunkäyntiin tai muihin elämänlaa-
dun osa-alueisiin. 

”Kaikki” näkyy verensokereissa. 
Mikä yhteiskunnallinen, sosiaalinen tai 
psykologinen ilmiö, yhteinen tekeminen 
tai tekemättä jättäminen ei heijastuisi 
omahoitoon tai verensokereihin? Tutki-
muksissa on havaittu työhyvinvoinnin, 
hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin ja 
organisatorisen oikeudenmukaisuuden 

yhteyksiä diabeetikoiden verensokereihin. Sosioeko-
nomiset erot, masennus ja muut kuormitukset näkyvät 
verensokereissa.

On tarpeen muistaa, etteivät mieli ja mielen ilmi-
öt ole vain hyvän hoidon este ja rasite, jollaisiksi ne 
monissa terveydenhuollon teksteissä mainitaan. Mieli 
voi olla paitsi haavoitettu, myös monilta osin joustava 
ja luova. Sen hyvinvointiin kannattaa panostaa. Myös 

Yhteisen kielen 
ja terminologian 

löytäminen muiden 
ammattilaisten kanssa 

ei aina ole helppoa.

Yhteiskunnan ja 
hoitopaikan arvot ja 
resurssipainotukset 

näkyvät 
verensokeriarvoissa. 

Kuva: Shutterstock/Sinkham
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mielekkäät yhteisöt ja yhteisöllinen hyvinvointi kan-
nattelevat jäseniään, ja yhteisöjenkin toiminnan mie-
lekkyyden lisäämiseksi kannattaa tehdä työtä.

Mistä psykologin vastaanotolla puhutaan?

Psykologin vastaanotoilla ei läheskään aina puhuta 
fyysisestä sairaudesta tai hoitomotivaatiosta, mikä 
olisi luontevaa, jos ihmisten päällimmäinen tavoite 
olisi fyysinen terveys. Usein puhutaan ihmissuh-
teista, työhyvinvoinnista ja -pahoinvoinnista, pari-
suhteista, yksinäisyydestä, traumoista, fyysisestä ja 
psyykkisestä hyväksikäytöstä, miehenä tai naisena 
olemisesta, terveyden ja hoidon huolista ja elämän 
muutoksista eli yleisesti oman ja yhteisen elämisen 
laadusta. Se voi toki vaikuttaa myös fyysiseen hyvin-
vointiin ja omahoitoon. 

Tavallista on, ettei puhuta esimerkiksi masennuk-
sesta tai sen hoidosta, vaan sen takana vaikuttavista 
asioista, joilla on monta merkitystä ja joita voidaan ni-
metä monin eri tavoin.  Ei myöskään puhuta diagnoo-
seista, pelkästään erektiohäiriöistä, syömishäiriöistä ja 
niin edelleen, vaan ennemmin niiden takana olevista 
merkityksistä. 

Usein kyse on arvotyöstä: 
mikä on merkityksellistä elä-
mässä, mikä on arvoni ihmi-
senä, naisena, miehenä, omi-
naisuuksineni, sairauksineni ja 
mitä vaikutusmahdollisuuksia 
on omaan elämään. Omahoito 
toimii todennäköisemmin, jos 
ihminen kokee itsensä arvok-
kaaksi ja uskoo voivansa vai-
kuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Kroonisen sairauden miel-
täminen osaksi elämää, sen 
mukanaan tuomat muutokset 
ja psyykkisen hyvinvoinnin ra-
kentuminen ovat usein aikaa 
vieviä ja muuttuvia prosesseja. 
Ihmisen luokittelu terveeksi 
tai sairaaksi tai hänen leimaa-
misensa sen perusteella, mikä 
diagnoosi hänellä on, on yksi-
oikoista. Musta-valkoajattelun 
tilalle tarvitaan laaja-alaista nä-
kemystä yhtä lailla mielen kuin 
kehonkin hyvinvointiin vaikut-

tavista tekijöistä ja monimutkaisista prosesseista nii-
den välillä. 

Hyvinvointi rakentuu yksilöllisesti

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä tarvitaan muis-
tuttamaan myös hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden 
yksilöllisyydestä. Olisi houkuttelevaa luoda malleja 
ja rakenteita, jotka sopisivat kaikille.  Ei kuitenkaan 
ole olemassa esimerkiksi kaikille sopivaa, aukoton-
ta masennuksen tai diabeteksen hoitoa. Professori                       
Peter de Jonge Groningenin yliopistosta Alankomais-
ta on nostanut kiinnostavalla tavalla esiin kysymyksen 
psykososiaalisten ilmiöiden määrittelyn huteruudesta 
(International Congress of Behavioral Medicine, ICBM 2014 
-kongressi).  Tämä voi johtaa epätarkkoihin tuloksiin 
tutkimuksissa ja huonoon hoitoon. 

Toimimaton hoito voi alkaa jo diagnoosin ja ongel-
mien määrittelystä. De Jonge on tuonut esiin yksilöl-
lisempiä tapoja määritellä hyvinvointia. Ei riitä, että 
toteamme, että ihminen on keskivaikeasti masentunut 
tai hänellä on verenpainetta ja diabetes, ja alamme 
suunnitella hoitoa diagnoosien pohjalta. Jotta ihminen 

saisi apua, on tarpeen tuntea 
myös muita elämänlaatuun 
vaikuttavia asioita määritelmi-
en taustalla (muun muassa mi-
kä on johtanut elimistön kuor-
mittumiseen ja miten ihminen 
kokee elämänsä ja sairautensa). 

On monia psykologian eri 
suuntauksiin ja teorioihin poh-
jautuvia periaatteita, tapoja ja 
malleja, joilla voidaan tukea 
vuorovaikutusta ja edesauttaa 
pystyvyyden tunnetta, eheyden 
kokemusta ja itsesäätelyä, aut-
taa motivaation tunnistamises-
sa ja rakentamisessa sekä oman 
mielen ja kehon toiminnan ym-
märtämisessä. Yhdessä potilaan 
kanssa etsitään keinoja vahvis-
taa niitä osa-alueita, jotka saa-
vat elämän ja omahoidonkin 
tuntumaan mielekkäältä. 

Monia psykologian ja käyt-
täytymistieteiden periaatteita 
hyödynnetään ohjauksessa 
intuitiivisesti, mutta niitä on 

Taulukko. Keinoja, joilla hoito-
henkilökunta voi suoraan tai epä-
suorasti tukea potilaan psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia ja elämän-
laatua.

1. Vuorovaikutus potilaan kanssa 
(henkilökohtaiset ominaisuudet  
ja koulutus)

2. Tarpeiden arviointi ja seuranta  
(arviointirutiinit, yhteistyötaidot  
ja se, mitä menetelmiä on käytettä-
vissä)

3. Ohjaus (aikaresurssit, koulutus)
4. Ohjaus ja tuki lähipiirille (yhteistyö-

taidot ja -mahdollisuudet)
5. Psykologinen, terapeuttinen tuki  

(saatavuus, diabetestuntemus)
6. Interventiot, kuten kuntoutus oma-

hoidon tukena (saatavuus, tietoisuus 
mahdollisuuksista)

7. Ohjaus vertaistukeen (saatavuus, 
tietoisuus mahdollisuuksista)

8. Työntekijän ja tiimin hyvinvoinnista 
huolehtiminen
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 mahdollista hyödyntää myös tietoisesti. Ei ole au-
kottomia lääkkeitä, mutta yleensä elämänlaadun tu-
kemiseen on vaihtoehtoja. Niiden tunnistamisessa ja 
tukemisessa psykologit voivat olla potilaiden ja hoito-
henkilökunnan tukena. 

Vertaistuki voi olla loistava apu elämäntarinoiden 
jäsentämisessä. Vertaistuen ja ammattilasten antaman 
tuen ei kuitenkaan tarvitse kilpailla keskenään tai olla 
toistensa vaihtoehtoja. Molempia tarvitaan ja molem-
milla on omat tarkoituksensa.

Vastuu mielen hyvinvoinnista ei ole yksin 
diabeetikolla

Olennainen kysymys hyvinvointiin vaikuttavien te-
kijöiden kuulemisen ja arvioinnin ohella on se, kenen 
ajatellaan olevan vastuussa potilaan hyvinvoinnista. 
Varsin leimaavaa on ajatella, että vas-
tuu omasta sosiaalisesta ja psyykkises-
tä tilanteesta, siihen vaikuttamisesta ja 
kuormitusten kertymisestä on vain dia-
beetikolla itsellään. Apua tulee tällöin 
”oikeutetusti” vain hoidon toteuttami-
seen ja fyysisiin vaivoihin. Diabeetikko 
vastaa lopusta.  Saatetaan todeta, että 
hänellä ”ei ole hoitomotivaatiota”, ja 
näin terveydenhuolto pesee kätensä. 

Tyypin 2 diabeteksessa kyse on 
usein ”itse aiheutetun elintapasairau-
den” problematiikasta. Tämän ajat-
telun taustalla on varsin massiivinen 
väärinymmärrys ja ihmisen kokonaisti-
lanteen huomiotta jättäminen. Sairaus-
käsitys ja käsitys syy-seuraussuhteista vaikuttavat 
hoidon toteuttamiseen, resurssien kohdentamiseen ja 
jakamiseen, potilaan saamaan kohteluun ja siihen, toh-
tiiko ihminen hakea apua ja miten hän jaksaa itseään 
arvostaa ja hoitaa. 

Nykyistä laajempi käsitys sairauksista, niiden syis-
tä ja seurauksista ei haasta vain yksilöä, vaan myös 
kaikkia yhdessä arvioimaan omaa toimintaa. Jos dia-
beetikoilta edellytetään ennakoivaa, kokonaisvaltaista 
ja vastuullista itsestä huolehtimista sekä mielen että 
kehon osalta, eikö samaa voisi edellyttää myös tervey-
denhuollolta ja koko yhteiskunnalta? Eivätkö samat 
periaatteet päde yhtä lailla yhteisöjen kuin yksilöiden 
hyvinvoinnin tukemisessa? Muun muassa tyypin 2 
diabeteksen lisääntyminen haastaa koko hyvinvointi-
politiikan.

Voimmeko arvostella ihmistä, jonka itsearvostus 
ja tarmo itsensä hoitamiseen ovat huvenneet, jos hän 
on jäänyt muutenkin osattomaksi yhteisestä hyvästä? 
Kaikkiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja psykologisiin tar-
peisiin ei voida vastata, mutta jo niiden kuuleminen 
tukee ihmisen eheyden ja oikeudenmukaisuuden ko-
kemusta ja itsestä välittämistä. 

Mitä hoitopaikalta edellytetään?

Hoitopaikoissa minimiedellytys psykososiaalisen 
hyvinvoinnin huomioimiseksi on, että ihminen tulee 
jollakin tavoin yksilöllisesti tunnistetuksi ja hänen huo-
lensa otetaan todesta. Minimitasona on kunnioittava 
vuorovaikutus ja se, että potilaalta kysytään myös jak-
samiseen ja psyykkisiin sekä sosiaalisiin kuormituksiin 
liittyvistä asioista.

Jos hoitopaikassa ei ole voimavaroja 
antaa tarvittavaa apua, potilas ohjataan 
sellaiseen paikkaan, josta hän saa apua. 
Tulee huolehtia siitä, ettei jonotusaika ole 
kohtuuton eikä asiakas missään vaihees-
sa putoa ”väliin”. Ihminen ei ole tullut au-
tetuksi vielä silloin, kun hänet on ohjattu 
toiseen paikkaan, vaan silloin kun hän on 
saanut apua. Voidaan kysyä, onko poti-
las lähettävän tahon vastuulla niin kauan, 
kunnes pääsytieto seuraavalle apua anta-
valle taholle on ”kuitattu”. Olisiko tällai-
nen turhaa ”hyysäämistä”? Kuinka usein 
asiakkaat sellaisesta valittavat? 

Keskitasolla hoitopaikassa on käy-
tössä myös psyykkisten ja sosiaalisten 

tarpeiden arviointiin liittyviä apuvälineitä ja am-
matillista tukea niiden hyödyntämiseen. Arviointia 
toteutetaan systemaattisesti ja tuloksiin reagoidaan 
asianmukaisesti. Hoitoyksikössä on muiden ammatti-
ryhmien ohella mielenterveyden alan ammattilainen, 
jonka puoleen asiakas on mahdollista ohjata tai joka 
voi konsultoida tarvittaessa. 

Optimitasolla, tavoiteltavassa tilanteessa, pitkäai-
kaissairauden hoidon kokonaisuus muodostuu siten, 
että eri alojen edustajat osallistuvat tasavertaisesti 
hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, keräävät seuran-
tatietoa omilta aloiltaan ja kouluttavat muita omiin 
ammattialoihinsa liittyvissä asioissa. Organisaatioiden 
toiminnasta vastaavien kannattaa pitää yllä, rakentaa 
ja uusintaa moniammatillista tukea mahdollistavia ra-
kenteita ja asenteita. 

Kaikkiin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja 
psykologisiin 
tarpeisiin ei 

voida vastata, 
mutta jo niiden 

kuuleminen tukee 
ihmisen eheyden ja 

oikeudenmukaisuuden 
kokemusta ja itsestä 

välittämistä.  
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Mitä paremmin yhteistyö toimii ja mitä aikaisem-
min hoidontarpeet havaitaan, sitä helpompi ongelmia 
on ehkäistä ja hoitaa, eivätkä tilanteet pääse vaikeutu-
maan. Suunnan kääntäminen on vaikeaa, jos on ehtinyt 
syntyä kierre, jossa matala mieliala, huono verensoke-
ritasapaino ja elämän muut ongelmat ruokkivat toisi-
aan negatiiviseen suuntaan. 

Psykologista, sosiaalipsykologista ja käyttäyty-
mistieteellistä osaamista ylipäätään on mahdollista 
hyödyntää tiimien toiminnan, interventioiden sekä 
diabeetikoiden hoidon ja ohjauksen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää ammat-
tilaisten koulutuksissa ja työn arviointimenetelmien 
hyödyntämisessä. Toisaalta psykologitkin tarvitsevat 
koulutusta diabeteksesta. Dialogi on tärkeää. 

Asiakkaille psykososiaalista tukea tulee olla tar-
jolla erityisesti sairastumisen, elämänmuutosten sekä 
muiden psykososiaalisten kuormitusten yhteydessä, 
ja vastaanotolle tulee olla mahdollisuus päästä ilman 
erillistä lähetettä. 

Helena Nuutinen
PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi
YTM, pedagoginen pätevyys
Diabeteskeskus / Diabetesliitto
helena.nuutinen@diabetes.fi

Tämä artikkeli on syntynyt International Congress of 
Behavioral Medicine, ICBM 2014 -kongressin innosta-
vien luentojen ja keskustelujen pohjalta. 

Nuoren diabetestutkijan palkinto Janne Oravalle
Suomen Diabetestutkijat ja diabetologit palkitsi lääketieteen tohtori Janne Oravan vuoden 2014 parhaasta väitös-
kirjasta. Väitöstutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että terveillä aikuisilla on toiminnallista ruskeaa rasvaa, 
jonka aineenvaihdunta kasvaa moninkertaiseksi kylmäaltistuksen myötä. Väitöskirja ”Characterisation of functional 
brown adipose Tissue in adult humans” (Aikuisten ihmisten toiminnallisen ruskean rasvakudoksen karakterisointi) 
hyväksyttiin Turun yliopistossa huhtikuussa.

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta saa Diabetesliiton sivustolta www.diabetes.fi.

Janne Orava sai Nuoren 
diabetestutkijan palkinnon 
Valtakunnallisen diabetes-
päivän yhteydessä marras-
kuussa. Palkitsijana toimi 
Diabetestutkijoiden ja diabeto-
logien yhdistyksen hallituksen 
jäsen Henna Cederberg, joka 
itse sai  saman palkinnon 
vuonna 2012.  

Kuva: Jorma Lahtela
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Hyväksy, omistaudu ja onnistu
JUHA KAUPPILA

Kognitiivisen käyttäytymisterapian uudet 
mallit, kuten hyväksymis- ja omistautumis-
terapia, keskittyvät erityisesti muutoksen 
esteisiin ja motivointiin. Ne auttavat 
katsomaan asioita muusta kuin ongelma- tai 
psykopatologialähtöisestä näkökulmasta ja 
soveltuvat sen takia hyvin myös sairauksia 
ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Nykyisin on tehokkaiksi todennettuja kognitiivisen 
käyttäytymisterapian hoitomenetelmiä muun muassa 
useimpiin ahdistuneisuusongelmiin, depressioihin, 
itseluottamusongelmiin, syömishäiriöihin, päihdeon-
gelmiin, nukkumisongelmiin sekä käyttäytymislääke-
tieteellisiin ja stressiin liittyviin ongelmiin ja sairauk-
siin.  Hyväksymis- ja omistautumisterapia (acceptance 
and commitment therapy, ACT) luetaan kuuluvaksi kog-
nitiivisen käyttäytymisterapian kolmannen aallon me-
netelmiin. Siinä ”perinteisiä” menetelmiä sovelletaan 
tarjoamalla uusia käsitteitä psykologisten muutospro-
sessien ymmärtämiseen sekä uusia kokemuksellisia 
harjoituksia elämän laadun ja arvokkaan 
elämän edistämiseen. 

Tässä lähestymistavassa hoidossa 
edetään aina yksilöllisesti siinä järjestyk-
sessä ja muodossa kuin asiakkaalle tera-
peutin arvion mukaan parhaiten sopii. 
Tästä syystä näitä periaatteita ja menetel-
miä voidaan käyttää monenlaisten ongel-
mien hoitoon soveltamalla ja muuntamal-
la niitä asiakkaalle sopivaksi. Menetelmiä 
voidaan yhdistää myös muihin kognitii-
visen käyttäytymisterapian menetelmiin. (1)

Keskivahva tai vahva näyttö tehosta

Hyväksymis- ja omistautumisterapiasta on julkaistu 
yli sata kontrolloitua ja satunnaistettua tutkimusta. 

Amerikan psykologiliiton (American psychological 

Tukea omahoitoon kognitiivisen    
käyttäytymisterapian uusista menetelmistä

association, APA) mukaan hyväksymis- 
ja omistautumisterapiasta on keskivah-
va tai vahva näyttö erilaisten psykolo-
gisten ongelmien, kuten

• kroonisen kivun 
• masennuksen 
• sekamuotoisen ahdistuneisuuden 
• pakko-oireisen häiriön ja 
• psykoosien hoidossa (2).

Diabeteksen omahoitoon liittyy monia psykologisia 
haasteita. Omahoitoon väsyminen (diabetes burnout) 
saattaa pitkittyessään olla yhteydessä masentuneisuu-
teen tai erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin. Diabeeti-
kon hoidossa jaksamiseen on hyvä kiinnittää huomio-
ta, koska se voi vaikuttaa myös kuntoutustarpeeseen. 

Kuva: Shutterstock/Mopic

Hoidossa edetään 
aina yksilöllisesti 

siinä järjestyksessä 
kuin asiakkaalle 

terapeutin arvion 
mukaan parhaiten 

sopii.
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Haitallinen psyykkinen kuormittuneisuus huonontaa 
omahoitoa ja siten myös verensokeritasapainoa.

Syömiskäyttäytymiseen ja painonhallintaan liitty-
vät asiat sekä liikunta vaativat diabeetikolta valintoja 
ja päätöksiä, joilla on vaikutusta diabeteksen hoitoon ja 
omaan hyvinvointiin. Diabeteksen asettamat haasteet 
ovat yhteydessä myös esimerkiksi itsehallintaan, moti-
vaatioon, negatiivisiin tunteisiin ja murehtimiseen. 
Näihin ongelmiin hyväksymis- ja omistautumistera-
pialla voidaan vaikuttaa hyvin tehokkaasti.

Diabeetikoiden hoidonohjaukseen on kehitetty 
hyvin toimivia ryhmänohjausmalleja, joihin olisi mah-
dollista sisällyttää uudenlaisia vaikuttavia psykologi-
sia interventioita diabeteksen omahoidon tukemiseksi. 
Hyviä psykologisia välineitä on jo, niitä ei vain osata 
vielä täysin hyödyntää. Kiinnostus psykologisiin vai-
kuttaviin menetelmiin lisääntyy kuitenkin koko ajan 
niin psykologien kuin lääkäreidenkin keskuudessa. 

Elinvoimaa joustavuudesta 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian transdiagnos-
tinen malli perustuu tutkimuksiin, jotka osoittavat, 
että rajallinen määrä psykologisia prosesseja selittää 
sekä ihmisen kärsimystä että elinvoimaa. Erilaisten 
diagnoosiluokkien taustalla on samoja prosesseja. Hy-
väksymis- ja omistautumisterapian transdiagnostinen 
malli ei ole tiettyyn spesifiin hoitoon, vaan sitä voi so-
veltaa kaikkiin mielen ongelmiin. 

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa yritetään 
ymmärtää ihmisten ongelmakäyttäytymistä niin, että se 
hyödyttää hoitoa. Pyrkimyksenä on lisätä 
asiakkaan psykologista joustavuutta.  

Psykologinen joustavuus on kykyä 
olla läsnä tässä hetkessä ja toimia (tai ol-
la toimimatta) johdonmukaisesti omien 
arvojen mukaisesti muuttuvissa tilan-
teissa.  Malli koostuu kuudesta ydin-
prosessista, joista jokainen on suhteessa 
muihin prosesseihin (taulukko 1).

Hoidolla yritetään selkeyttää asiakkaan arvoja ja 
motivoida häntä niiden mukaiseen käyttäytymiseen. 
Tavoitteena on lisätä itsehallintaa ja vähentää emotio-
naalista välttämiskäyttäytymistä, joka estää asiakasta 
toimimasta arvojensa mukaisesti.  

Asiakasta autetaan lisäämään itsetietoisuutta ja 
ympäristön tietoista havainnointia. Asiakkaan oirei-
den vähentäminen ei ole hyväksymis- ja omistautumis-
terapiassa erityisenä huomion kohteena. Tutkimukset 

osoittavat, että tästä huolimatta oireet vähenevät hyvin 
usein hoidon seurauksena, ja jopa nopeasti. 

Eroon 
välttämiskäyttäytymisestä

Joskus ihmiset pitävät kaikkia ajatuksiaan totena tai 
uskovat niihin, jolloin ajatusten ja tunteiden välttä-

misyritykset voivat johtaa tehottomaan 
toimintaan. Ihminen tuntee olevansa 
noidankehässä. Negatiiviset ajatukset ja 
tunteet voivat johtaa siihen, että diabee-
tikko pyrkii olemaan ajattelematta diabe-
testa. Hän yrittää säädellä tunteitaan ja 
ajatuksiaan emotionaalisella välttämis-
käyttäytymisellä, joka ilmenee esimer-

kiksi syömiskäyttäytymisessä tai hoidon välttämisenä. 
Tästä seuraa, että diabeetikko liikkuu vähemmän, 

seuraa hoitoaan ja verensokeriarvojaan harvemmin 
eikä liitä ruokavaliota osaksi hoitoaan. Hintana saat-
taa olla syyllisyys ja ahdistuneisuus omahoidon lai-
minlyönnistä. Sitä kompensoidakseen hän tarvitsee 
yhä enemmän niitä keinoja, jotka auttavat välttämään 
negatiivisia ajatuksia ja tunteita: mielihyväsyömistä, 
liikkumattomuutta, murehtimista ja niin edelleen. 
Tilanne voi vaikuttaa diabeteksen omahoitoon ja   

1.  Arvot 
• Mikä on sinulle tärkeää? 

2.  Omistautuminen arvojen mukaiseen   
 toimintaan 

• Toimi arvojesi mukaan, tee itsellesi   
 merkityksellisiä asioita. 

3.  Havainnoiva minä 
• Terve minäkäsitys: olen tila, jossa on tun-  
 teita ja ajatuksia, ja ne muuttuvat alinomaa. 

4. Mielen kontrollin heikentäminen 
• Vapaudu mielesi vallasta – et ole yhtä kuin  

 ajatuksesi. 

5. Hyväksyntä 
• Hyväksy tunteesi ja ajatuksesi – ja se, mitä  
 et voi muuttaa. 

6. Tietoinen läsnäolo 
• Ole läsnä.

Taulukko 1. 
Psykologisen joustavuuden ydinprosessit.

Hyviä psykologisia 
välineitä on jo, niitä 
ei vain osata vielä 
täysin hyödyntää.
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verensokeriarvoihin negatiivisesti ja aiheuttaa jopa 
lisäsairauksia. (3)

Irti negatiivisesta kierteestä

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa negatiivinen 
kierre yritetään katkaista. Siinä opetetaan asiakkaille 
erilaisia taitoja, jotka on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 
pähkinänkuoressa.

Tavoitteena on auttaa asiakasta:

• havainnoimaan niitä ongelmallisia tapoja, joilla 
hän yrittää kontrolloida ajatuksiaan, tunteitaan 
ja toimintaansa

• havaitsemaan, että tunteiden ja käyttäytymisen 
välillä ei ole välttämättä yksiselitteistä yhteyttä, 
molempia voidaan tarkastella myös erillisinä

• huomioimaan, että tunteet antavat vihjeitä vai-
kuttavista tilannetekijöistä, mutta terapiassa 
niitä ei käsitellä henkilön ongelmien syinä

• jäsentämään ajatuksia ja toimintaa uudelleen, 
lisäämään itsehallintaa sekä vähentämään voi-
makkaita kielteisiä tunteita ja lisäämään myön-
teisiä tunteita

• erottamaan käyttäytymisen eri muotoja toisistaan 
(erilaiset ajatukset, tuntemukset, toimintatavat) ja 
erottamaan nämä seikat ja koetut ominaisuudet 

• taistelun, pakenemisen ja välttämisen sijasta 
kontrolloimaan ajatuksia, tunteita ja käyttäyty-
mistä tulemalla paremmin tietoiseksi niistä ja 
läpikäymällä vaikeita kokemuksia hallitusti

• hyväksymään hallituissa erissä oma elämäntilan-
ne tässä ja nyt -periaatteella; henkilöhistoriaa ei 
voida muuttaa, mutta menneet tapahtumat ja 
niihin liittyvät kokemukset voi oppia suhteutta-
maan realistisesti

• ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja asetta-
maan realistisia tavoitteita toiminnalle ja omalle 
elämälle.

Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa 
on havaittu, että jo lyhyellä hyväksymis- ja omistau-
tumisterapiapohjaisella ryhmäohjauksella voidaan pa-
rantaa diabeteksen omahoitoa ja etenkin diabeteksen 
hoitotasapainoa. Hyväksymis- ja omistautumisterapi-
alla on onnistuttu lisäämään itsehallintaa ja diabetek-
seen liittyvää hyväksyntää. 

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että hoidon-
ohjaukseen mukaan otetuilla hyväksymis- ja omis-
tautumisterapian menetelmillä saadaan parannuksia 
aikaan sekä hoitotulosten tasolla että prosessinäkökul-
masta. Tutkimuksissa on todettu, että diabeetikoiden 
itsehallinta parani, sitoutuminen hoitoon lisääntyi ja 
glykeeminen hoitotasapaino parani näitä menetelmiä 
käytettäessä (4–6).

Oman mielen johtajaksi

Diabeetikko on oman elämänsä asiantuntija. Psykolo-
gisella valmennuksella voidaan lisätä hänen kykyään 
olla myös oman mielensä johtaja. Vaikuttavalla psy-
kologisella valmennuksella diabeetikko voi sitoutua 
tekemään omahoidon ja elämänsä kannalta aiempaa 
toimivampia, ”viisaan mielen” valintoja. Tutkimusten 
mukaan tämä voi näkyä psyykkisten ongelmien lieve-
nemisenä tai parantuneena hoitotasapainona. 

Meillä on hyviä psykologisia välineitä diabeetikon 
omahoidon tueksi. Diabeetikoiden etu on, että niitä 
otetaan myös käyttöön.

Juha Kauppila
Työterveyspsykologi, psykoterapeutti,   
psykoterapeuttikouluttaja
Juha.Kauppila@koskiklinikka.fi

Lisätietoa hyväksymis- ja    
omistautumisterapiasta:

 › Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön 
terapiatyössä. Lappalainen Raimo, Lehtonen Tuula, 
Hayes Steven ym. Tampere: SKT Oy 2004.

 › Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää. Raimo 
Lappalainen, Päivi Lappalainen SKT Oy 2008.
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Uudet laitteet ja sovellukset helpottavat 
liikuntasuoritusten seuraamista, mutta 
kerätyn tiedon analysointi yhdessä veren-
sokerin mittaustietojen kanssa on vielä 
hankalaa. Tässä kirjoituksessa kerron 
omista kokemuksistani ja annan niiden 
pohjalta joitakin ohjeita siitä, miten 
liikunta suoritusten tietoja kannattaisi 
tarkastella verensokerin mittaustietojen 
kanssa. 

Tyypin 1 diabeteksen hoitoon vaikuttavista tekijöistä 
liikunnan vaikutusten ymmärtäminen ja hallitseminen 
ovat vaikeimmasta päästä. Yleissääntö on, että liikunta 
laskee verensokereita, mutta eri tekijät saattavat saada 
verensokerin myös nousemaan liikuntasuorituksen 
aikana.

Näkökulma

Tyypin 1 diabeetikon kokemuksia 
liikunnan vaikutusten selvittämisestä

MIKAEL RINNETMÄKI

Yleispäteviä yksityiskohtaisia ohjeita on mahdoton-
ta antaa, mutta uskon, että on mahdollista tarjota parem-
paa kuin yleisluontoinen ohje "mittaa ja opettele itse".

Liikunnan seuraamiseen on nykyisin lukuisia eril-
lislaitteita ja älypuhelinsovelluksia. Vaikka aivan jokai-
seen aktiviteettiin ei välttämättä vielä löydy sopivaa 
sovellusta, kaikkiin yleisimpiin lajeihin on jo toimivat 
seurantamenetelmät. Näiden sovellusten tuottama tie-
to ei aina ole absoluuttisen tarkkaa, mutta useimmiten 
riittävän luotettavaa. Joka tapauksessa sovellukset hel-
pottavat tietojen kirjaamista ja auttavat ymmärtämään 
eri suoritusten eroja.

Toistaiseksi kuitenkin puuttuu helppo menetelmä 
liikuntatietojen tarkastelemiseen yhdessä verensoke-
riarvojen kanssa. Tähän en ole nähnyt edes toimivaa 
paperilomaketta. Eri vertaistukiryhmissä tekemieni 
kattavien haastatteluiden ja suppean kirjallisen kartoi-
tuksen (1) mukaan ei ole kukaan muukaan.

Omakohtaisia kokemuksia

Itse käytän päivittäisen aktiivisuuteni seuraamiseen 
Moves-älypuhelinsovellusta ja Polar Loop -aktiivisuus-
ranneketta. 

Moves erottaa toisistaan kävelyn, juoksun ja pyö-
räilyn ja toimii myös hienosti muistin tukena. Se kirjaa 
paikkatietoja ja osaa niiden perusteella automaattisesti 
merkitä muistiin esimerkiksi kuntosalikäynnit, vaik-
ka puhelimen jättäisikin treenin ajaksi pukukoppiin. 
Kaikki kirjaaminen tapahtuu täysin automaattisesti, 
riittää että sovellus on kerran asennettu puhelimeen.

Moves-sovelluksen kaltainen askelmittari ei kerro 
liikunnan rasittavuudesta juuri mitään. Sen avulla on 
kuitenkin helppo saada kuva yleisestä fyysisestä ak-
tiivisuudesta ja sen vaihteluista. Ennen askelmittarin 
käyttöönottoa minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, 
mitä suositeltu 10 000 askelta päivässä käytännössä 
tarkoittaa. Askelmittarin avulla opin sen muutamas-
sa viikossa ja havaitsin myös, minkä verran omat as-
kelmääräni vaihtelevat päivästä toiseen. Toisinaan               
minulle kertyy päivän aikana lähes 20 000 askelta il-

Kuva: Shutterstock/Iryna Tiumentseva
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man, että huomaisin erityisesti harrastavani liikuntaa, 
joinain päivinä taas vain muutama sata.

Voin käyttää tietoa askelmäärästä hyväkseni ar-
vioidessani yönaikaisen basaali- eli perusinsuliinin 
tarvetta. Jos askeleita on kertynyt päivän aikana yli 
13 000, asetan pumppuni yönaikaisen perusinsuliinin 
annostelun 30 % normaalia pienemmäksi, ja vastaavas-
ti lisään annostelua 30 %, jos askeleita on alle 5 000.

Sovelluskaupoista löytyy lukuisia vastaavia sovel-
luksia sekä askelmäärän että paikkatietojen kirjaami-
seen. Aktiivisuuden seuraamiseen on myös lukuisia 
askelmittareita ja aktiivisuusrannekkeita.

Monet sovellukset, esimerkkeinä Sports Tracker 
ja Endomondo, ja rannekkeet, kuten Polar Loop, ovat 
kytkettävissä sykevyöhön ja tarjoavat tätä kautta tar-
kempaa tietoa liikunnan rasittavuudesta. Aktiivisuus-
rannekkeen etuna on, että se sopii myös moniin liikun-
talajeihin, joita harrastaessa puhelinta ei mielellään 
pidä mukana. Rannekkeen haittapuolena taas on, että 
sitä pitää erikseen ladata muutaman 
päivän välein.

Oman kokemukseni mukaan yksit-
täisestä kirjatusta liikuntasuorituksesta 
ei voi vielä vetää juuri mitään johto-
päätöksiä, eri tekijöitä on niin paljon. 
Ihannetapauksessa pääsenkin tarkas-
telemaan esimerkiksi koko kauden ai-
kana pelattujen jalkapallo-otteluiden ja 
-harjoitusten aikana mitattuja arvoja ja kenties myös 
vertaamaan niitä edellisen kauden kirjauksiin. Riit-
tävän tietomassan pohjalta on mahdollista vetää joh-
topäätöksiä sopivista insuliiniannoksista – kunhan 
tietojen tarkastelu tehdään riittävän helpoksi ja järjes-
telmälliseksi.

Liikuntatietojen tarkastelu on 
vaativaa

Päivittäisen askelmäärän perusteella on 
helppo tehdä muutos yön perusinsulii-
nin annosteluun. Varsinaisten liikunta-
suoritusten aikana ja jälkeen tilanne on 
kuitenkin paljon monimutkaisempi. 

Liikunnanaikaiseen ja -jälkeiseen 
verensokeritasoon ja insuliinin tarpee-
seen vaikuttavat seuraavat tekijät (2): 
• liikuntalaji ja tottumus siihen
• liikunnan kesto ja rasituksen taso
• suoritukseen liittyvä stressi ja adrenaliini

• liikuntasuorituksen vuorokaudenaika
• edellisen liikuntasuorituksen tyyppi ja ajankohta
• verensokerin taso liikunnan alkaessa, liikunnan 

aikana ja sen jälkeen
• edellisen hypoglykemian (liian matalan veren-

sokerin) ajankohta
• pitkäkestoisen insuliinin annostelu ennen liikuntaa, 

sen aikana sekä liikunnan jälkeen
• lyhytkestoisen insuliinin annostelu ennen liikuntaa, 

sen aikana sekä liikunnan jälkeen
• muu verensokeriin vaikuttava lääkitys
• edellinen ruokailu tai energiatankkaus, tyyppi ja 

määrä
• lämpötila ja muut ympäristötekijät
• sairaus, kuukautiskierron vaihe, raskaus.

Tekijöiden määrä vaikuttaa äkkiseltään kovin suurelta. 
Mutta etenkin bolus- eli ateriainsuliinilaskurilla varus-
tettua insuliinipumppua ja liikuntasovellusta käyttä-

välle diabeetikolle lähes kaikki edellä 
mainittu tieto kirjautuu automaattisesti 
tai on tarvittaessa noudettavissa jälkikä-
teen. Kysymys on lähinnä siitä, kuinka 
kaikki tieto saadaan esitettyä niin, että 
sitä on mahdollista tulkita ja hyödyntää 
insuliiniannosten säätämisessä.

Huomio kannattaa suunnata tarvit-
taviin toimenpiteisiin: mitä tehdä ennen 

liikuntaa ja liikunnan aikana ja toisaalta kuinka liikun-
nan vaikutukset tulee huomioida suorituksen jälkeen.

Käytännön ohjeita    
liikuntatietojen tarkasteluun

Liikuntasuoritusten vaikutusta arvioitaessa hyödyl-
lisintä on verrata toisiinsa vertailukelpoisia suorituk-

sia. Ensin kannattaa ryhmitellä kirjatut 
tiedot liikuntasuorituksen mukaan ja 
valita tarkasteluun ne, joiden laji, kesto 
ja rasittavuus ovat lähellä toisiaan. Ryh-
mittelykriteereihin voidaan lisätä myös 
liikuntasuorituksen vuorokaudenaika.

Ryhmittelyn jälkeen on mahdollista 
poimia joukosta esimerkiksi ne, joissa 
verensokeri on ollut tasaisin ja joissa ase-

tukset ovat osuneet parhaiten kohdilleen. Olennaisin 
tarkasteltava tekijä on siten verensokeri aloitushetkel-
lä ja sen muutokset liikunnan aikana. Tämän tiedon 
tulee olla nähtävissä pikaisella silmäyksellä. Mikäli                 
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26 Diabetes ja lääkäri helmikuu 2015

liikunnan seurantaan käytetyssä sovelluksessa on 
mahdollisuus tallentaa oma arvio suorituksen sujumi-
sesta, kannattaa arvio ottaa huomioon.

Yksittäisiä suorituksia tarkemmin analysoitaessa 
tieto aterioista ja energiatankkauksesta auttaa löytä-
mään niille oikean ajankohdan ja määrän. Tieto insulii-
nin annostelusta kertoo toimivimmat annokset. Näitä 
tekijöitä on syytä tarkastella yhdessä toistensa kanssa.

Kun tarkastelun avulla on löydetty sopivimmat 
ajankohdat ja insuliiniannokset valitun kaltaisen lii-
kuntasuorituksen yhteyteen, on syytä 
lajitella suoritukset vielä tarkemmin. 
Tarkemman lajittelun avulla voidaan 
nähdä kaikki parhaita arvoja lähellä 
olevat suoritukset – mukana saattaa olla 
myös kertoja, joissa samat annokset ei-
vät olekaan toimineet. 

Tässä tarkemmassa analyysissa on 
syytä katsoa myös edellistä liikuntasuoritusta, edelli-
sen koetun hypoglykemian ajankohtaa ja liikuntasuo-
rituksen ympäristötekijöitä, kuten lämpötilaa. Ne aut-
tavat usein selittämään suoritusten välisiä eroja. Näitä 
tekijöitä ei kuitenkaan kannata korostaa yksittäisiä 
suorituksia tarkasteltaessa. Ne kannattaa pitää esillä, 
mutta pienemmässä roolissa kuin ravinto ja insuliinin-
annostelu.

Mitä tapahtuu liikunnan jälkeen?

Erikseen kannattaa tarkastella sitä, kuinka tulisi toi-
mia liikuntasuorituksen jälkeen. Tarkasteluun kan-
nattaa jälleen ensisijaisesti nostaa verensokeritasot ja 
selittäviksi tekijöiksi ravinto ja insuliini. Näin selviää, 
millainen tankkaus toimii liikuntasuorituksen jälkeen, 
tarvitseeko perusinsuliinin annostelua vähentää seu-
raavaksi yöksi ja mikä on vaikutus seuraavan päivän 
osalta. Perusinsuliinin lisäksi saattaa olla tarve vähen-
tää myös ateriainsuliinin annostelua.

Etenkin mikäli liikunta on epäsäännöllistä tai lii-
kuntasuoritukset ovat kovasti toisistaan poikkeavia, 
saattaa olla hyödyllistä tarkastella verensokereiden 
käyttäytymistä ja insuliiniherkkyyttä pidemmän ajan 
kuluessa, jopa kolmantena päivänä liikuntasuorituksen 
jälkeen. Monet säännöllisesti urheilevat diabeeti-
kot kertovat inmsuliinintarpeen muuttuvan selvästi 
kahden peräkkäisen lepopäivän vaikutuksesta.

Tiedonkeruu automatisoituu,
yhdistely ja jakaminen helpottuu

Diabeteksen hoitoon liittyvän tiedon kerääminen on 
pitkään ollut työlästä. Paperisen seurantavihon ylläpi-
to on itsellenikin ollut ylivoimaista. Esimerkiksi ennen 
ateriaa keskitän huomioni siihen, oliko verensokeriar-
vo sitä mitä oletin ja jos ei, mitkä tekijät ovat saattaneet 
vaikuttaa siihen. Arvioin hiilihydraattimäärää ja sen 
edellyttämää insuliiniannosta ottaen huomioon mah-
dolliset lähtöarvosta johtuvat korjaukset sekä lähiaiko-

jen liikunnan. Kaiken tuon kirjaaminen 
erikseen paperivihkoon tai sovellukseen 
vaatii liikaa. Tietojen kirjaamisen tulee 
olla mahdollisimman automaattista, 
mutta sen tulee mahdollistaa tulosten 
tarkastelu aina haluttaessa.

Nykyisillä laitteilla ja sovelluksilla 
tietoa kertyy paljon ja eri lähteistä ker-

tyvien tietojen yhdistely muuttuu koko ajan helpom-
maksi. Kerättyä tietoa on myös entistä helpompi jakaa 
hoitohenkilökunnan ja vertaistuen kanssa, ja sitä voi-
taisiin varmasti käyttää myös tutkimuksessa.

Kun tietoa kertyy, on olennaista käsitellä ja yhdis-
tellä sitä oikealla tavalla. Pelkästä raakadatasta on hy-
vin vaikea tehdä johtopäätöksiä.

On myös muistettava, että laitteiden keräämään 
tietoon sisältyy poikkeuksia ja sekoittavia tekijöitä. 
Jatkuvasti verensokeria mittaavien sensorien kalib-
rointialgoritmit eivät ole täydellisiä, ja joskus niiden 
mittaustulokset poikkeavat usean yksikön verran 
sormenpään verestä mittaavan mittarin lukemasta. 
Sykemittarit saattavat häiriintyä ja liikuntasovellukset 
edellyttää tietojen käsin syöttämistä, joka joskus unoh-
tuu. Mitään suuria päätöksiä ei saisikaan tehdä vain 
laitteiden tuottamaan tietoon luottaen. Olisi myös hy-
vä, jos tiedon esittämiseen käytetyt työkalut mahdollis-
taisivat mainitun kaltaisten poikkeamien ja virheiden 
korjailun.

Olemme muutaman muun ykköstyypin diabee-
tikon kanssa kehittelemässä työkaluja edellä kuva-
tun kaltaiseen liikunnan vaikutusten seuraamiseen ja 
otamme mielellämme vastaan ideoita ja kommentteja.

Mikael Rinnetmäki
FM, Sensotrend Oy:n perustaja
mikael@sensotrend.com
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Diabeettisen retinopatian 
Käypä hoito -suositus on päivitetty
Diabeettisen retinopatian päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan on edelleen tärkeää valokuvata 
diabetesta sairastavien silmänpohjat säännöllisesti. Suositus on julkaistu osoitteessa www.kaypahoito.fi.

Diagnoosivaiheen jälkeen tyypin 1 diabeetikoiden silmänpohjat tulisi kuvata kahden ja tyypin 2 dia-
beetikoiden kolmen vuoden välein. Kuvauksia tulee tihentää, jos muutoksia havaitaan.

Vaikka vaikeita haittoja aiheuttavan diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus onkin viime vuosikym-
menien kuluessa vähentynyt, silmänpohjamuutoksia kehittyy taudin kestäessä yli 20 vuotta useimmille 
tyypin 1 diabetesta sairastaville ja myös useille tyypin 2 diabetesta sairastaville. Koska silmänpohjamuu-
tosten etenemistä näkövamman tuottavalle asteelle voidaan oikealla ja oikein ajoitetulla hoidolla estää, on 
silmänpohjien säännöllinen valokuvaus tärkeä osa hyvää diabeteksen hoitoa.

Hyvä diabeteksen hoito vähentää samalla diabeettisen retinopatian riskiä. Hyvä glukoositasapaino, 
normaali verenpaine ja hyvä veren rasvatasapaino ehkäisevät muiden diabetekseen liittyvien haittojen 
ohella myös retinopatian kehittymistä. Iäkkäillä tavoitteiden ei kuitenkaan tule olla liian tiukkoja.

Alueellisesti on huolehdittava siitä, että silmänpohjien seulonta on laadukasta. Tämä pitää sisällään 
sen, että potilaat tarvittaessa ohjataan ja he myös pääsevät oikea-aikaisesti silmätautien erikoislääkärin 
hoitoon. Jos näkövamma kehittyy, asianmukaiset kuntoutuksen menetelmät auttavat selviytymään joka-
päiväisessä elämässä.

Kirjoittaja on käyttäjäkokemukseen erikoistunut 
tietotekniikan ammattilainen ja tyypin 1 diabeetikko 
vuodesta 1999.
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Liikuntasovelluksia

• Moves http://moves-app.com/
• SportsTracker http://www.sports-tracker.com/
• Endomondo http://www.endomondo.com/

Aktiivisuusrannekkeita

• Polar Loop http://www.polarloop.com/
• Jawbone Up https://jawbone.com/
• Fitbit http://www.fitbit.com/
• Misfit Shine http://misfit.com/
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Aikuisen perheenjäsenen tyypin 1 diabetes 
näkyy monin tavoin perheen arjessa. 
Perheenjäsenet osallistuvat hoitoon, ja he 
kokevat monenlaisia tunteita ja ylimääräistä 
huolta diabeteksen takia. 

Perheenjäsenet tulee huomioida hoidon-
ohjauksessa ja koko perheelle on tarjottava 
mahdollisuus keskustella diabetekseen ja sen 
hoitoon liittyvistä asioista.

Yhden perheenjäsenen sairastuminen pitkäaikaissai-
rauteen koskettaa poikkeuksetta koko perhettä. Se 
vaikuttaa koko perheen fyysiseen, emotionaaliseen ja 
sosiaaliseen toimintaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että perheen tuki lisää sairastuneen hyvinvointia ja 
kohentaa hänen terveydentilaansa. Perheissä on eroja: 
toisissa perheissä pitkäaikaissairauden aiheuttamista 
tunteista ja sairauden mukanaan tuomista rajoitteista 
selviydytään paremmin kuin toisissa. Tähän vaikutta-
vat monet tekijät, kuten esimerkiksi perheen sisäiset te-
kijät ja perheenjäsenten välinen kommunikointi. Myös 
se, millainen sairaus on kyseessä, vaikuttaa perheen 
kokemuksiin (1).

Diabetes on pitkäaikaissairaus, jonka hoidossa 
omahoidolla on keskeinen merkitys. Diabetesta sairas-
tava aikuinen vastaa päivittäisestä omahoidostaan. On 
kuitenkin muistettava, että hän ei hoida itseään tyhji-
össä, vaan valtaosa omahoidosta tapahtuu sosiaalisen 
toiminnan yhteydessä, usein perheen läsnä ollessa. 

Perheen merkitys lasten ja nuorten diabeteksen 
hoidossa ja omahoidon tukena on osoitettu monis-

”Tää on tätä meiän elämää”

Tyypin 1 diabetes vaikuttaa    
koko perheen arkeen

TUULA-MARIA RINTALA

iabeteshoitajat

sa tutkimuksissa (2). Tiedetään, että perheen tuki on 
tärkeää myös aikuisille tyypin 2 diabetesta sairasta-
ville. Perheenjäsenten antamalla tuella, perheen yh-
teenkuuluvuudella ja perheen sisäisten konfliktien 
vähäisyydellä on todettu olevan positiivinen vaikutus 
omahoidon onnistumiseen, ja myös elintapojen muut-
tamisessa perheen tuki on osoitettu tärkeäksi (3). 

Siinä missä perhe voi vaikuttaa diabetesta sairas-
tavan omahoitoon, diabetes voi vaikuttaa perheenjä-
seniin (3). Tutkimukset ovat osoittaneet, että diabetes-
ta sairastavan lapsen tai nuoren vanhemmat tuntevat 
surua ja jatkuvaa huolta lapsen sairauden takia. Dia-
beteksen lisäsairaudet ja lapsen tulevaisuus huoles-
tuttavat.  Diabeteksen hoito koetaan monimutkaiseksi 
ja aikaa vieväksi, ja päivittäinen diabeteksen hoidosta 
huolehtiminen väsyttää. Toisaalta koetaan, että perhe 
elää ihan normaalia elämää (4).   

Tutkimus perheen merkityksestä diabeteksen hoi-
dossa on keskittynyt lapsiin ja nuoriin sekä aikuisiin 
tyypin 2 diabetesta sairastaviin. Tarvitaan tutkimusta 
myös tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja hei-
dän perheenjäsentensä näkökulmasta. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena oli tutkia tyypin 1 diabetesta sai-
rastavien aikuisten henkilöiden perheen arkielämää.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimusmenetelmänä käytin aineistolähtöistä, 
straussilaista grounded theory -menetelmää. Aineiston 
muodostivat diabetesta sairastavien (n = 19) ja heidän 
perheenjäsentensä (n = 19) haastattelut. Kyseessä oli 
laadullinen tutkimus ja kiinnostuksen kohteena tut-
kittavien yksilölliset kokemukset ja kuvaukset tutkit-
tavasta ilmiöstä. 
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Tutkimukseen osallistuneet diabetesta sairastavat 
henkilöt olivat yhtä lukuun ottamatta naisia. Iältään 
he olivat 28–65-vuotiaita. Diabeteksen kesto vaihteli 
kahdesta vuodesta 58 vuoteen, lähes puolella se oli yli 
30 vuotta. Kuudella diabetesta sairastavista oli käytös-
sään insuliinipumppu, ja loput käyttivät insuliiniky-
nää insuliinin annosteluun.

Tutkimukseen osallistuneista perheenjäsenistä 16 
oli puolisoita ja kolme oli täysi-ikäisiä tyttäriä. Seitse-
mässä perheessä oli alaikäisiä lapsia, viidessä perhees-
sä lapset olivat aikuisia, yhteen perheeseen odotettiin 
ensimmäistä lasta, ja kuudessa perheessä ei ollut lapsia 
lainkaan.

Tulokset

Tuloksista ilmenee, että perheen arkielämässä diabetes 
on monin tavoin läsnä niin näkyvästi kuin näkymät-
tömästi. Diabeteksen hoitamiseen liittyviä välineitä, 
kuten insuliinikyniä ja verensokerimittareita, on koko 
perheen näkyvillä eri puolilla kotia, jää-
kaapissa on insuliinia ja kodin kaapeis-
sa matalan verensokerin varalta jotakin 
syötävää. Diabetesta sairastava myös 
hoitaa itseään perheen nähden, perhe 
näkee useita verensokerin mittauksia 
ja insuliinin pistämisiä päivän mittaan. 

Näkymättömästi diabetes on läsnä 
ajatuksissa: diabetesta sairastavalla it-
sensä hoitamisen miettimisenä ja per-
heenjäsenillä ylimääräisenä huolehtimi-
sena. Sen lisäksi diabeteksen hoitamisen 
kuvataan rytmittävän päivää. Diabetes on otettava 
huomioon arkea suunniteltaessa, asioiden spontaani 
tekeminen ei ole mahdollista, vaan tarvitaan aikatau-
luttamista ja ennakointia.  

Diabetesta sairastavalle arkielämä on itsensä hoi-
tamisessa tasapainoilemista: se on vastuun kantamista 
itsensä hoitamisesta, toisaalta hoitamisen näyttämistä 
ja jakamista ja toisaalta hoitamista huomaamattomas-
ti ja hiljaisesti perheeltä piilossa. Itsensä hoitamisessa 
tasapainoilemiseen sisältyy myös hoitamisen sivuutta-
minen ja perheen arkielämän velvoitteista huolehtimi-
nen itsensä hoitamisen sijasta. 

"Että kyllä se ainaki mun elämää hallitsee. Sillä taval-
la että täytyyhän mun koko ajan miettiä, että paljonko mä 
söin, paljonko mä pistän, kauanko on aikaa seuraavaan ruo-
kailuun. Ehdinkö mä tässä välissä vielä, missä kohtaa mä 
mittaan verensokerin.." (diabetesta sairastava) 

Diabetes näkyy matalina verensokereina
Diabeteksen kuvataan näkyvän matalana verensoke-
rina, ja matalan verensokerin kanssa selviytyminen 
koskettaa jopa koko perhettä. Matalaan verensokeriin 
varaudutaan monin tavoin. Myös puoliso ja muut per-
heenjäsenet huolehtivat, että nopeasti imeytyviä hiili-
hydraatteja on saatavilla ja mukana kodin ulkopuolel-
le lähdettäessä.  He joko muistuttavat niiden mukaan 
ottamisesta tai varaavat niitä omaan laukkuunsa tai 
taskuihin. Kotona nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja 
löytyy useasta eri paikasta. Perheenjäsenet ovat usein 
valppaana verensokerin laskemisen varalta: puolisot 
esimerkiksi nukkuvat joskus kevyesti, jotta havaitsevat 
yöllisen matalan verensokerin riittävän ajoissa.

"Siellähän on kaapissa niitä karkkeja, suklaata, joita ei 
minun auta ottaa, kun ne on niinku hänelle tarkotettuja, 
että jos tulee semmonen tilanne, että äkkiä tarvitsee." (per-
heenjäsen)

Matalan verensokerin tilanteita kuvataan olevan 
melko usein, ja ne koetaan koko per-
heessä usein epämiellyttäviksi. Niiden 
välttämiseksi diabetesta sairastava 
pitää verensokeriarvoja varmuuden 
vuoksi korkeammalla kuin tavoitteiden 
mukaan on suotavaa. Matalan veren-
sokerin kanssa selviytyminen vaikuttaa 
diabetesta sairastavan itsensä hoitami-
sessa tasapainoilemiseen tehden siitä 
välillä vaativaa. Matalan verensokerin 
kanssa selviytyminen saa myös aikaan 
erilaisia tunteita.

Tunteiden vuoristorata
Eläminen vaihtelevien tunteiden kanssa näkyy koko 
perheen arkielämässä. Erilaiset pelot, kuten matalan 
verensokerin pelko ja lisäsairauksien pelko, ovat ylei-
siä. Myös hoitovälineiden rikkoutumista ja toiminta-
häiriöitä pelätään. Perheenjäsenet tuntevat epävar-
muutta erityisesti akuuteissa tilanteissa ja pohtivat, 
osaavatko auttaa. Epävarmuutta aiheuttaa myös dia-
betesta sairastavan perheenjäsenen voinnin huonon-
tuminen, mahdollisten lisäsairauksien ilmaantuminen 
tulevaisuudessa ja niiden kanssa selviäminen. 

Verensokeriarvojen vaihtelu vaikuttaa puolestaan 
diabetesta sairastavien mielialaan. Korkeat verensokerit 
kiukuttavat ja masentavat, hoitotasapainolle asetetut 
tavoitteet tuntuvat ylivoimaisen vaikeilta saavuttaa, 
ja tunteet vaihtelevat tyytyväisyydestä harmiin tai 

Diabetes on otettava 
huomioon arkea 
suunniteltaessa, 

asioiden spontaani 
tekeminen ei 

ole mahdollista, 
vaan tarvitaan 

aikatauluttamista ja 
ennakointia. 



Diabetesliitto 
kouluttaa ja 
kuntouttaa

Koulutusta terveyden-
huollon ammattilaisille
• Diabeteksen hoidon peruskoulutus  

 ja syventävät koulutukset

• Koulutuksia eri elämäntilanteissa   

 olevien diabeetikoiden hoidosta

• Tilauskoulutuksia työpaikoille   

 tilaajan tarpeiden mukaan

www.diabetes.fi/koulutus

Kursseja diabeetikoille
• Kursseja diabeetikkolasten  

 perheille, nuorille diabeetikoille,  

 työikäisille ja eläkeläisille

www.diabetes.fi/kuntoutus

Koulutus_kunyoutus Ilmoitus B5 2014 D+L.indd   1 25.1.2015   11.53
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 turhautumiseen. Perheenjäsenten esittämät vointiin 
tai varsinkin verensokeriarvoihin liittyvät kysymykset 
ärsyttävät. Joskus tarkan aikataulun mukaan eläminen 
ja spontaanin tekemisen mahdottomuus harmittaa, ja 
välillä koko diabeteksen hoito kylläs-
tyttää ja väsyttää. 

Diabetesta sairastavan mielialo-
jen vaihtuminen näkyy koko per-
heelle. Ilo, kiukku ja huolestuneisuus 
huomataan. Mielialojen vaihtumisen 
voidaan helposti katsoa johtuvan ai-
na diabeteksesta, vaikka diabetesta 
sairastavaa voi kiukuttaa ja ärsyttää 
muutenkin, esimerkiksi ilman, että 
verensokeriarvo on matalalla.

Diabetesta sairastava toivoo   
tukea perheeltä
Perheen myötävaikuttaminen diabetesta sairastavan 
itsensä hoitamiseen koetaan tärkeäksi. Myötävaikut-
taminen on kuitenkin vaihtelevaa: perhe näkee hoita-
mista päivittäin tai osallistuu siihen konkreettisesti te-
kemällä hoitoon liittyviä asioita esimerkiksi pistämällä 
insuliinia, mittaamalla verensokereita tai motivoimalla 
diabetesta sairastavaa. Toisaalta perhe voi olla myös 
hoidon sivustaseuraaja. 

Perheen myötävaikuttaminen diabetesta sairas-
tavan itsensä hoitamiseen edellyttää diabeteksen ja 
sen hoidon omaksumista perheessä. Tämä tarkoittaa 
diabetekseen ja sen hoitoon liittyvän 
tiedon ja taidon oppimista perheessä. 
Omaksuminen tapahtuu vähitellen 
diabetestiedon kasvaessa ja perheen 
tottuessa diabetekseen. Perheen ohjaa-
minen on usein vain aikuisen diabetesta 
sairastavan henkilön vastuulla. Tutki-
mukseen osallistuneet toivat esille, että 
terveydenhuollossa tarjotaan harvoin 
aikuisen diabetesta sairastavan hen-
kilön perheenjäsenille mahdollisuutta 
osallistua hoidon ohjaukseen. 

Perheen lapset omaksuvat dia-
betekseen liittyviä asioita ikätasonsa 
mukaisesti kyselemällä ja leikkimällä. 
He ovat kiinnostuneita hoitovälineistä ja kyselevät, 
mitä ne ovat ja mitä niillä tehdään. He kyselevät, sat-
tuuko insuliinin pistäminen tai verensokerin mittaa-
minen. He myös leikkivät insuliinin pistämistä omissa 

leikeissään joko pistämällä leikisti itseään tai nukkea 
tai he matkivat matalan verensokerin tilanteita ja huo-
noa oloa.

"Ja Tyttikin (nimi muutettu), kolme ja puoli vuotta, 
on hirveen hyvin oppinu sen tietään, nyt 
jos mä syön niin sit se vaan sanoo et 'ai 
meniks sul taas sokerit alas', se on itte niin 
makeen perään et sit se on 'mullakin meni 
sokerit alas, ne on ihan tuolla kantapäässä 
asti, että mäkin tarviin patukkaa!' " (dia-
betesta sairastava)

Koko perheen osoittama huolenpito 
koetaan tärkeäksi omahoidossa jaksami-
sen kannalta. Itsestä huolehditaan eri-
tyisesti puolison ja lasten takia ja heidän 
nähtensä myös tunnollisemmin kuin yk-

sin ollessa. Osa diabetesta sairastavista kaipaa itsensä 
hoitamiseen enemmän tukea perheenjäseniltä. He ha-
luaisivat keskustella enemmän diabeteksen hoidosta 
ja diabetekseen liittyvistä huolistaan perheen kanssa. 
Toisaalta perhettä halutaan suojella turhilta murheilta. 
Diabetesta sairastavat toivovat, ettei perheen tarvitsisi 
olla huolissaan heistä ja että perheen hyvinvointi säi-
lyisi.

Koko perhe huomioon
Aikuisen tyypin 1 diabetesta sairastavan henkilön 
perheen arkielämässä diabetes on sekä näkyvästi että 
näkymättömästi läsnä. Diabetesta sairastavan hoi-

dossa ja hoidonohjauksessa tulee kiin-
nittää enemmän huomiota diabetesta 
sairastavan yksilöllisiin olosuhteisiin 
ja elämäntilanteeseen. Tulosten pe-
rusteella on suositeltavaa, että aikui-
sen diabetesta sairastavan hoidossa ja 
hoidonohjauksessa otettaisiin huomi-
oon myös hänen perheenjäsenensä ja 
kehitettäisiin perhekeskeisiä interven-
tioita. 

Diabetekseen liittyvistä tunteista 
ja peloista keskustelemiseen on hyvä 
tarjota mahdollisuus koko perheelle, 
erityisesti matalaan verensokeriin liit-
tyvien pelkojen käsittelyyn. Perheen 

lasten tunteet ja kokemukset on myös hyvä tunnistaa 
ja ottaa huomioon. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää dia-
betesta sairastavien henkilöiden hoidon ja hoidon-
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liittyvistä tunteista 

ja peloista 
keskustelemiseen 

on hyvä tarjota 
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ohjauksen kehittämisen lisäksi diabeteksen hoitoon ja 
hoidonohjaukseen liittyvän terveydenhuoltohenkilös-
tön koulutuksen kehittämisessä.

Tuula-Maria Rintala
TtT, lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
tuula-maria.rintala@tamk.fi

Artikkeli perustuu väitöskirjaan Diabeteksen  näkyvä 
ja näkymätön läsnäoleminen. Substantiivinen teoria 
aikuisen diabetesta sairastavan henkilön perheen   
arkielämästä (Tampereen yliopisto 2014). Artikkelissa 
olevat suorat lainaukset ovat väitös kirjasta.
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Diabetesliiton stipendirahasto myöntää taloudellista tukea diabetesaiheisiin korkeakoulu- ja ammattikorkea-
koulutasoisiin opinnäytetöihin. Seuraavat pro gradu -työt ovat saaneet tukea rahastosta:

Opinnäyte

Mustikka voi ehkäistä runsasrasvaisen ruokavalion haittoja
Mustikan syöminen vähensi runsasrasvaisen ruokavalion haittoja äskettäin julkaistus-
sa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa osoitettiin mustikan hyödylli-
set vaikutukset sekä verenpaineeseen että ravitsemusperäisiin tulehdusvasteisiin.

Matala-asteinen tulehdustila ja kohonnut verenpaine ovat usein lihavuuteen liit-
tyvien sairauksien taustalla. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen metsämustikan 
vaikutuksia hiiriin, joille syötettiin kolmen kuukauden ajan runsasrasvaista rehua. Osa 
eläimistä sai kylmäkuivattua mustikkaa 5 tai 10 % rehun kokonaismäärästä. Tutkijat 
tarkastelivat ruokavalioiden vaikutuksia tulehdukseen liittyvien solujen määriin, solu-
välittäjäaineina toimivien sytokiinien pitoisuuksiin, systoliseen verenpaineeseen, 
sokerinsietokykyyn, insuliiniherkkyyteen ja painon kertymiseen.

Runsasrasvaista rehua syöneet eläimet lihoivat merkittävästi ja niillä ilmeni haitallisia muutoksia sokeri- ja rasva-
aineenvaihdunnassa, tulehdustekijöissä ja verenpaineessa. Mustikka vähensi rasvaisen rehun tulehdusta lisäävää 
vaikutusta, mikä ilmeni soluvälittäjäaineiden profiilinmuutoksina ja tulehdussolujen toimintaa tukevien T-solujen 
suhteellisen määrän vähentymisenä. Mustikka ehkäisi myös rasvaisen rehun aiheuttamaa verenpaineen nousua.

Metsämustikka on vanhastaan tärkeä osa pohjoismaista ruokavaliota. Luonnollisena ja prosessoimattomana sillä on 
useita tutkimuksin osoitettuja terveysvaikutuksia, joiden on arveltu johtuvan sen sisältämistä polyfenoleista, erityisesti 
antosyaaneista. Niitä on metsämustikassa moninkertaisesti kaupallisesti viljeltyihin pensasmustikkalajeihin verrattuna.

Salla Juselius, Ruokavalio ja syömisen it-
sesäätely tyypin 2 diabetesta sairastavilla –  
ruokavalion laadun, syömisen taidon ja tietoi-
sen syömisen yhteys hoidon onnistumiseen 
3–4 vuotta kuntoutuskurssin jälkeen.   
Pro gradu- tutkielma, 

 › Itä- Suomen yliopisto huhtikuu 2014, 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20140591.

Essi Jaakkonen, Tyypin 2 diabetesta  
sairastavien parantuneeseen sokeri- 
tasapainoon ja laihtumiseen yhteydessä 
olevat ruokavaliotekijät 4–5 vuotta  
kuntoutuskurssin jälkeen 

 › Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen 
yliopisto heinäkuu 2014,   
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20141084.

Kuva: Janne Viinanen
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Oppaat, ohjeet ja nettipalvelut saa nyt 
yhdestä luukusta osoitteesta yksielämä.fi.

Diabetesosaaja,
katso mitä apua
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DESG tarttuu vaikeaan aiheeseen
Pelko ja häpeä hoidonohjauksessa

Asiakaskohtaamisissa risteilee tiedon lisäksi monen-
laisia tunteita – sekä asiakkaan että ohjaajan tunteita. 
Oletko ohjaajana kokenut, että joskus ohjauksen ja 
vuorovaikutuksen esteenä olisi jotakin, mitä on vaikea 
saada näkyväksi ja pukea sanoiksi? Miten tunteiden 
ymmärtäminen voisi tukea ohjausta?

Diabetekseen sairastuminen, diabetes ja sen oma-
hoito herättävät tunteita. Tunteet ovat monin tavoin 
läsnä hoidonohjaustilanteissa, ja ne vaikuttavat oma-
hoidon toteutumiseen. Hyvässä ja pahassa.

Omahoitomotivaation kannalta olennaista on tun-
ne siitä, että omaan hyvinvointiin on mahdollista vai-
kuttaa. Motivoiko pelko esimerkiksi painonhallintaan 
tai parempaan diabeteksen omahoitoon? Vai onko pel-
ko kuin kaksiteräinen miekka? Pelko voi havahduttaa 
itsestä huolehtimiseen, mutta se saattaa myös lamaan-
nuttaa toimintakyvyn. Joskus pelko saa väistelemään 
pelon kohdetta. 

Monet asiat voivat herättää pelkoa ja huolta. Oma-
hoitotoimet ja niiden taitaminen, pistäminen, lääke-
hoito sekä muiden asennoituminen voivat mietityttää. 
Joskus hoitotasapainoon vaikuttaa matalien, joskus 
korkeiden sokereiden pelko. Kuolemanpelkokin on 
usein läsnä. 

Joskus pelko ja huoli ovat tarpeen, koska ne suo-
jaavat elämää. Joskus ne kuitenkin alkavat elää omaa 
elämäänsä, jolloin ne estävät tekemästä itselle tärkeitä 
ja merkityksellisiä asioita. 

Häpeä ja syyllisyys usein käsi kädessä

Myös häpeä saattaa olla voimakkaasti läsnä dia-
beteksen hoidon kentässä. Häpeä ja syyllisyys kulke-
vat usein käsi kädessä: syyllisyyden tunne kumpuaa 
ajatuksesta, että on tehnyt väärin joko itseään tai muita 
kohtaan. Epäonnistumisen tunne saattaa johtaa riittä-
mättömyyden tunteeseen – ”olen ihmisenä huono, en 

kelpaa”. Ympäristö saattaa alleviivata, kursivoida ja 
lihavoida näitä tunteita. Tiedotusvälineet viestittävät 
viiltäviä arvioita siitä, miten ylipaino ja tyypin 2 diabe-
tes ovat itse aiheutettuja ja miten kalliiksi nämä yksilön 
ominaisuudet tulevat yhteiskunnalle.

Joskus syyllisyyden tunne voi olla painonhallin-
nassa voimavara, joka toimii muutoksen polttoainee-
na. Krooninen häpeän tunne sen sijaan saa ihmisen 
tuntemaan itsensä kokonaisvaltaisesti huonoksi, riittä-
mättömäksi ja kelpaamattomaksi. Häpeäntunteen syö-
vereistä on vaikeaa ryhtyä pontevasti ja päättäväisesti 
painonhallintaprojektiin.

Häpeällä kyllästetty ihminen ei kaipaa lähelleen 
häpeäntunnetta vahvistavaa peiliä. Hän saattaa kart-
taa esimerkiksi hoidonohjaustilanteita, joissa ylipainon 
joutuu kohtaamaan. Hän ei mielellään liikuta kehoaan, 
koska silloin ylipainon läsnäolon kokee ja tuntee. Hän 
voi keksiä suojakseen torjunnan, sarkasmin, vähätte-
lyn tai aggression.  

Pelko, ilo, häpeä, suru tai onni – on tärkeää, että 
hoidonohjauksessa on tilaa tunteille.  

Tervetuloa kuulemaan aiheista lisää Suomen Desg 
ry:n seminaariin ”Pelko ja häpeä hoidonohjauksessa”. 
Seminaari järjestetään Tampereella 13. maaliskuuta 
2015. Seminaaripäivän ohjelman ja ilmoittautumis-
ohjeet löydät osoitteesta www.desg.fi.

Kirsi Heinonen
Liikuntasuunnittelija
Diabetesliitto
kirsi.heinonen@diabetes.fi

Helena Nuutinen
Psykologi
Diabetesliitto
helena.nuutinen@diabetes.fi



 

Teema ”Pelko ja häpeä hoidonohjauksessa”

Aika Perjantai 13.3.2015 klo 8.30–15.00

Paikka Juvenes Kokouskeskus, Åkerlundinkatu 1, 33100 Tampere 

Tavoite Seminaarin tavoitteena on herättää ajatuksia pelon ja häpeän   
läsnäolosta diabeteksen hoidonohjauksen kentässä

Hinnat Jäsenet 80 €, ei-jäsenet 100 €, opiskelijat 60 €.      
Hinta sisältää kahvit ja  lounaan.

Lisätietoja www.desg.fi 

 Diabetes Education Study Group ry

 

Suomen Desg
 vuoden 2015 seminaari  

Suojaruokaa diabeetikon munuaisille -repäi-
sylehtiö on tarkoitettu niiden diabeetikoiden 
ohjaukseen, joilla on alkavia munuaismuu-
toksia eli mikroalbuminuriaa. Ohjeet sopivat 
myös kaikille muille, jotka haluavat huolehtia 
sydämensä ja verisuontensa terveydestä. 

Repäisylehtiössä annetaan käytännön 
ohjeita, miten ruokavaliosta vähennetään 
suolaa, miten rasvan laatu saadaan parem-
maksi ja miten proteiinin saantia voi muuttaa 
suosituksen mukaiseksi.

Repäisylehtiöissä on ruokavalio-ohjaajalle 
tarkoitettu kansilehti. Siinä on lisätietoa  
ohjauksessa painotettavista asioista.

Diabetesliitosta ruokavalio-ohjauksen tueksi: 
Suojaruokaa diabeetikon munuaisille -repäisylehtiö

Repäisylehtiöiden hinnat:

Koko A4, kaksipuoleisia, 
tarkoitettu hoidonohjaukseen 
jaettavaksi potilaille
• 50 sivun lehtiö 17 e
• 100 sivun lehtiö 24 e
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Tilaukset:   
www.diabetes.fi/d-kauppa

Kirjoniementie 15 ❘ 33680 Tampere ❘ p. 03 2860 111  
materiaalitilaukset@diabetes.fi ❘ www.diabetes.fi 
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Helppoa
halpaa
hyvää

– kaikkina vuodenaikoina

Tilaukset: p. 03 2860 230
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
•	Laaja	ja	monipuolinen	keittokirja	kaikille,	jotka	haluavat	valmistaa	
maukasta	ruokaa	ilman	turhaa	rasvaa	ja	suolaa.	

•	Arki-	ja	juhlaruokia	sekä	leivonnaisia.	
•	225	ohjetta,	157	sivua
•	Koko	21	x	24	cm,	kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
•	Diabetes-lehden	reseptejä	vuosien	varrelta.	
•	53	ohjetta,	54	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta
•	KIMPPATARJOUS:	Saat	Diabetes-lehden	ruokavinkit	hintaan	5	€,		
kun	ostat	normaalihintaisen	Piiraat	pullat	pasteijat-,	Kalaa,		 	
kanaa	ja	kasviksia-	tai	Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
•	Kaikille,	jotka	haluavat	siirtää	syömisen	painopistettä	kasvisten	
suuntaan.	Pääruoka-	ja	jälkiruokaohjeita.	Hiilihydraatti-	ja	energia-
sisältö	sekä	proteiinin	määrä	ja	gluteenittomat	ohjeet	merkitty.	

•	125	ohjetta,	107	sivua
•	Koko	21	cm	x	24	cm,	kierresidonta	

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
•	Sydäntä	helliviä	herkkuja,	joihin	on	piilotettu	hyviä	pehmeitä	rasvoja.	
Leivonnaisissa	maistuvat	kasvikset,	sienet,	marjat	ja	pähkinät.

•	Suolaisissa	leivonnaisissa	kasvis-,	kala-	ja	lihavaihtoehtoja.
•	23	suolaisen	ja	15	makean	leivonnaisen	ohjetta,	52	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

Helppoa halpaa hyvää 
– kaikkina vuodenaikoina 22,50 €
UUTUUS
•	Hyviä	arkiruokia	edullisesti	ja	näpertelemättä.	Näillä	ohjeilla		 	
kehnokin	kokki	onnistuu.

•	69	vuodenajan	mukaan	ryhmiteltyä	ruokaohjetta,	106	sivua
•	Koko	A5,	kierresidonta

Diabetesliiton keittokirjat
Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa

Diabetes_keittokirjat_ilmo_2014.indd   1 21.8.2014   15.23
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  Väitöslinkkejä �
Linkkejä yliopistojen diabetesaiheisiin väitöstiedotteisiin ja -tiivistelmiin on koottu Diabetes ja 
lääkäri -lehden verkkosivulle www.diabetes.fi/vaitoksia.

Väitöksiä

Lääketieteen lisensiaatti Salla Savelan väitöskirja Phy-
sical activity in midlife and health-related quality of life, 

frailty, telomere length and mortality in old age (Keski-iän 
liikunnan yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun, 
hauraus-raihnaus-oireyhtymään, telomeerien pituuteen 
sekä kuolleisuuteen vanhalla iällä) tarkastettiin Oulun 
yliopistossa joulukuussa. 

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin keski-iässä har-
rastetun liikunnan yhteyksiä ikääntyneen ihmisen elä-
mänlaatuun, hauraus-raihnausoireyhtymään, telomeeri-
en pituuteen ja kuolleisuuteen. Tutkimuksessa seurattiin 
1970-luvulta saakka Helsingin Johtajat -tutkimukseen 
osallistuneita, pääasiassa johtotehtävissä olleita miehiä. 
Tulokset osoittavat, että liikunnallinen elämäntapa keski-
iässä ennustaa vanhalla iällä parempaa fyysistä toimin-
takykyä.  

Keski-iässä enemmän liikkuneiden miesten keskuu-
dessa havaittiin vähemmän hauraus-raihnausoireyhty-
mää vanhuudessa verrattuna vähemmän liikkuneisiin 
miehiin. Riski oli jopa viisinkertainen vähiten keski-iässä 
liikkuvien ryhmässä verrattuna eniten liikkuneiden ryh-
mään.

Telomeerit ovat kromosomien päitä suojaavia raken-
teita, jotka lyhenevät solun jakautuessa ja ovat lyhyem-
piä vanhemmilla ihmisillä. Telomeerit ja niiden pituus 
ovat nousseet vanhenemisen ja siihen liittyvien sairauk-
sien tärkeäksi tutkimuskohteeksi. Tutkimustieto elintapo-
jen ja liikunnan vaikutuksista telomeerien pituuteen on 
vielä vähäistä. 

Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että telomeerit 
olivat säilyttäneet pituutensa parhaiten niillä miehillä, 
jotka harrastivat viikoittain kevyttä liikuntaa. Rasittavam-
paa liikuntaa harrastavien ryhmässä telomeerit olivat 
hieman lyhyempiä kuin kevyttä liikuntaa harrastavien 
ryhmässä, mikä on yllättävää. Kaikkein lyhyimmät, 
”kuluneimmat”, telomeerit havaittiin liikuntaa vähiten 
harrastavilla.

Keski-iässään enemmän liikuntaa harrastaneet miehet 
elivät merkittävästi pidempään väitöskirjatutkimuksen 34 
vuotta kestäneessä seurannassa. Liikunnan suojaava vai-
kutus oli riippumaton muun muassa keski-iän painoin-
deksistä, kolesterolista, verensokerista ja tupakoinnista.

Filosofian maisteri Henna Kallionpään väitöskirja Gene 
regulation in the human immune system – signatures of 
Th2 cell differentiation, type 1 diabetes, and intrauterine 

immune adaptation (Ihmisen immuunivälitteisten saira-
uksien syntymekanismit – Th2 solujen erilaistumiseen, 
tyypin 1 diabetekseen sekä raskausaikaisen immuunijär-
jestelmän sopeutumiseen liittyvät geeniekspressiomuu-
tokset) tarkastettiin Turun yliopistossa marraskuussa.

Kallionpää löysi väitöstutkimuksessaan lukuisia uusia 
ihmisen immuunijärjestelmän viestintäreittejä, jotka liit-
tyvät valkosolujen erilaistumiseen, tyypin 1 diabeteksen 
kehittymiseen sekä raskaudenaikaiseen immuunijärjes-
telmän sopeutumiseen. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin Tyypin 1 diabeteksen 
ennustaminen ja ehkäisy -seurantatutkimuksessa (DIPP) 
kerättyjä lasten verinäytteitä, joille tehtiin genominlaajui-
nen geenien ilmenemisen määritys. Tulokset paljastivat 
tautiprosessin monitasoisuuden ja dynaamisuuden, sillä 
eri immunologiset viestintäreitit aktivoituivat eri vaiheis-
sa tautiprosessin aikana.

Tulosten toivotaan auttavan niin taudin syntymeka-
nismien ymmärtämisessä kuin diagnostiikassa ja taudin 
ehkäisyssäkin. Jos riskiryhmään kuuluvat lapset kyetään 
tulevaisuudessa tunnistamaan geenien ilmenemisprofii-
lien perusteella mahdollisimman varhain, tautiprosessin 
pysäyttäminen tai hidastaminen on mahdollista.

Osana tutkimusta vertailtiin eri elinympäristöissä – 
Suomessa, Virossa ja Venäjän Karjalassa – syntyneiden 
vauvojen verinäytteitä. Pyrkimyksenä oli selvittää, vai-
kuttavatko ympäröivät elinolosuhteet vastasyntyneen 
immuunijärjestelmän geenien ilmenemiseen.

Alhaisemman hygieniatason olosuhteissa vastasyn-
tyneen immuunijärjestelmän havaittiin olevan kehityk-
sellisesti kypsempi. Tulokset vahvistavat niin sanottua 
hygieniahypoteesia, jonka mukaan varhaislapsuudessa 
kohdatut mikrobikontaktit ja infektiot kouluttavat im-
muunijärjestelmää ehkäisten immuunivälitteisten tautien 
kehittymistä. Alttius länsimaissa lisääntyville immuunivä-
litteisille sairauksille voi olla seurasta mikrobialtistuksen 
puutteesta raskausaikana.

Helppoa
halpaa
hyvää

– kaikkina vuodenaikoina

Tilaukset: p. 03 2860 230
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
•	Laaja	ja	monipuolinen	keittokirja	kaikille,	jotka	haluavat	valmistaa	
maukasta	ruokaa	ilman	turhaa	rasvaa	ja	suolaa.	

•	Arki-	ja	juhlaruokia	sekä	leivonnaisia.	
•	225	ohjetta,	157	sivua
•	Koko	21	x	24	cm,	kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
•	Diabetes-lehden	reseptejä	vuosien	varrelta.	
•	53	ohjetta,	54	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta
•	KIMPPATARJOUS:	Saat	Diabetes-lehden	ruokavinkit	hintaan	5	€,		
kun	ostat	normaalihintaisen	Piiraat	pullat	pasteijat-,	Kalaa,		 	
kanaa	ja	kasviksia-	tai	Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
•	Kaikille,	jotka	haluavat	siirtää	syömisen	painopistettä	kasvisten	
suuntaan.	Pääruoka-	ja	jälkiruokaohjeita.	Hiilihydraatti-	ja	energia-
sisältö	sekä	proteiinin	määrä	ja	gluteenittomat	ohjeet	merkitty.	

•	125	ohjetta,	107	sivua
•	Koko	21	cm	x	24	cm,	kierresidonta	

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
•	Sydäntä	helliviä	herkkuja,	joihin	on	piilotettu	hyviä	pehmeitä	rasvoja.	
Leivonnaisissa	maistuvat	kasvikset,	sienet,	marjat	ja	pähkinät.

•	Suolaisissa	leivonnaisissa	kasvis-,	kala-	ja	lihavaihtoehtoja.
•	23	suolaisen	ja	15	makean	leivonnaisen	ohjetta,	52	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

Helppoa halpaa hyvää 
– kaikkina vuodenaikoina 22,50 €
UUTUUS
•	Hyviä	arkiruokia	edullisesti	ja	näpertelemättä.	Näillä	ohjeilla		 	
kehnokin	kokki	onnistuu.

•	69	vuodenajan	mukaan	ryhmiteltyä	ruokaohjetta,	106	sivua
•	Koko	A5,	kierresidonta

Diabetesliiton keittokirjat
Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa

Diabetes_keittokirjat_ilmo_2014.indd   1 21.8.2014   15.23
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Koulutusta

www.diabetes.fi/koulutus
P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille  
           Diabeteskeskuksessa 2015

Järjestämme  myös tilauskoulutuksia 
tarpeidenne mukaan. 

 

 29.–30.1. Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja   
 hoitotarvikeyritysten työntekijöille (P) 
16.–20.3. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
26.–27.3. Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille (P)
27.–29.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja   
 hoidonohjaus (P)

Kevät

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

u 	Koulutussihteeri Malla Honkanen    
 p. 03 2860 338, koulutussihteeri@diabetes.fi
u www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen

Syksy 
 16.–18.9. ja Koulutus painonhallintaryhmien   
28.–29.10. ohjaajille PPP (P)
21.–25.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
29.9. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä (S)
5.–7.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
8.–9.10. Ikäihmisten diabetes (P)
26.–27.10. Diabetes ja jalat (P) UUSI
26.–27.10. Raskaus ja diabetes (S)
29.–30.10. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
9.–11.11. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä  
 tekeville (P)
4.–6.11. Tyypin 1 diabeetikon hoidon   
 tehostaminen (P)
12.–13.11. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
 diabetespäivät (P)
16.–20.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
3.–4.12. Kehitysvammaisen ja mielen-  
 terveyskuntoutujan tyypin 1   
 diabeteksen hoito (P)

Painonhallintaohjausyhdistyksen vuoden 2015 koulutuspäivä

Ruoka mielessä – paino pielessä?
Miten hyödyntää psykologisia menetelmiä painonhallintatyössä
Perjantaina 8.5.2015 klo 9–16, Verkatehdas, Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna
Koulutuspäivän osallistumismaksut: Painonhallintaohjausyhdistyksen jäsenet 100 euroa, ei-jäsenet 150 euroa
Koulutukseen mahtuu 100 henkilöä.
Koulutuspäivän ohjelma ja ilmoittautumiset: www.painonhallintaohjaus.fi

UKK-instituutin täydennyskoulutusta  terveydenhuollon 
ja liikunnan ammattilaisille 2015:
11.3.  Liikettä työpäivään ja vähemmän istumista!
9.4. Liikuntaneuvonnan käytännöt kuntoon
20.5.  Liikunnan edistämishankkeiden arviointi ja   
 juurruttaminen
26.5. Kunta liikuttaa – suunnitelmista toiminnaksi
22.8.  Starttikurssi terveysliikunnan ohjaajaksi –   
 turvallista ja tehokasta ryhmäliikuntaa aikuisille

23.–24.9. 25. Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät
28.10. Ylipainoinen kuntosalilla – ohjaajakoulutus
11.11. Liikuntaravitsemus – tietoa ja käytännön ohjeita  
 ohjaajalle
17.11.  Liikkumisesta tottumus – vahvistusta liikunta- 
 neuvonnan ja liikuntaryhmien ohjauksen  
 taitoihin 

Lisätiedot: www.ukkinstituutti.fi. 

Kun hätä on
tämän näköinen

hänellä voi olla 
aivoverenkiertohäiriö

 tai sydäninfarkti. 
Soita välittömästi 112. 

RINTAA
PURISTAA,
POLTTAA,

ahdistaa...

OP GJK AKADFL
OKFGOA JFGI OSDOA

YKPSD XVOEK...

112-päivää vietetään 11.2. Lisätietoja: www.112-paiva.fi
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