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Hyvin hoidettu diabetes 
on halvin diabetes

Diabeteksen hoito vie noin 15 % terveydenhuollon menoista. Kalleinta 
on huonosta hoitotasapainosta aiheutuvien lisäsairauksien hoitaminen. 
Siksi diabetes kannattaa hoitaa hyvin. 

1. Hoitovälineet kuntoon!

2. Diabeteksen hoito osaaviin käsiin
Diabetes on monimuotoinen sairaus, ja joskus sen 
hoitaminen on hyvin vaativaa. Suuri osa suomalaisista 
diabeetikoista ei pääse tavoitteisiin pitkäaikais
verensokerissa. Diabeteksen hoitoon pitääkin saada 
osaavimmat ammattilaiset diabeetikon avuksi.

Hoitotulosten parantamiseksi kaikki tyypin 1 ja 
vaativan tyypin 2 diabeteksen hoito tulee keskittää 
moniammatillisiin diabeteksen hoitoon erikoistuneisiin 
keskuksiin ja verkostoihin. Tavoitteena on tasa
arvoinen ja tuloksellinen diabeteshoito koko Suomeen.

3. Tyypin 2 diabetesta on ehkäistävä
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on taloudellisesti 
kannattavaa. Tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen 
voi vaikuttaa elämäntavoilla, vaikka myös 
perinnöllisyydellä on vaikutuksensa. 

Terveellisten elintapojen tulisi olla kaikille 
kansalaisille mahdollisimman helppoja toteuttaa. 
Kunnat tekevät koko ajan paljon päätöksiä 

jotka vaikuttavat siihen, miten terveellisesti tai 
epäterveellisesti voimme elää. 

Jo noin viiden kilon laihduttaminen, terveellinen 
ravinto ja liikunnan lisääminen vähentävät riskiä 
sairastua tyypin 2 diabetekseen noin 60 %:lla. On 
järkevää edistää terveyttä ja ehkäistä terveysongelmia.

Diabeteksen hoito on siirtynyt sairaalasta diabeetikon 
omalle vastuulle. Hyvän hoitotasapainon saavutta
minen vaatii diabeetikolta jatkuvaa seurantaa ja 
hoidon säätämistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, 
että kunta tarjoaa diabeetikolle yksilöllisesti sopivat 
omahoitovälineet, kuten verensokerimittarit, 
glukoosisensorit ja pistosvälineet. 

Tyypin 1 hoito ei vastaa nykyajan mahdollisuuksia. 
Uusi teknologia, kuten jatkuva reaaliaikainen 

verensokerimittaus eli glukoosisensorointi parantaa 
tutkitusti hoitotasapainoa. Kaikki kunnat eivät vielä 
tarjoa sitä tai tarjoavat vain harvoille. Uusi teknologia 
tulee saada kaikkien sitä tarvitsevien saataville. 

Sensoroinnin kustannukset säästyvät ajan mittaan 
sitä kautta, että vältytään diabeteksen kalliilta 
lisäsairauksilta. Hoitovälineiden osuus diabeteksen 
hoitokustannuksista oli vuonna 2007 vain 5 %. 

Riittämätön diabeteksen hoito altistaa vakaville lisäsairauksille. 
Nämä heikentävät työkykyä ja johtavat ennenaikaiseen 
kuolemaan. Inhimillisen kärsimyksen tuottamisen lisäksi 
ne moninkertaistavat diabeteksen hoidon kustannukset. Vuoden sensorointi 

maksaa vähemmän 
kuin kolme päivää 

sairaalassa.



Diabetes on monimuotoinen ryhmä 
aineenvaihduntasairauksia, joille on 
yhteistä liian korkea verensokeri.
Päämuodot ovat:
• tyypin 1 (nuoruustyypin) diabetes
• tyypin 2 (aikuistyypin) diabetes
• raskausdiabetes.

Lue lisää: www.diabetes.fi/kuntavaalit
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Tyypin 1 diabeteksessa puuttuva insuliinintuotanto on 
korvattava annostelemalla insuliini ihon alle useita 
kertoja päivässä. Tyypin 1 diabetesta ei voi toistaiseksi 
ehkäistä tai parantaa.

Tyypin 2 diabeteksessa elimistön oma insuliini 
vaikuttaa heikosti eikä sitä erity riittävästi. Usein 
insuliinintuotanto ehtyy lopulta kokonaan. Tyypin 
2 diabeteksen puhkeamista voi estää tai sairauden 
etenemistä hidastaa omilla elintavoilla ja lääkehoidolla.

Raskausdiabetes on raskauden aikana ensimmäistä 
kertaa ilmenevä sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Vaikka 
raskausdiabetes yleensä paranee synnytyksen jälkeen, 
se altistaa äidin myöhemmin puhkeavalle diabetekselle. 

Kaikkiin diabeteksen tyyppeihin liittyy alttius erilaisille 
lisäsairauksille. Lisäsairaudet ovat hankalampia ja 
huomattavasti enemmän normaalielämää haittaavia 
kuin diabetes yksinään. Hyvä diabeteksen hoito estää 
lisäsairauksia. Siksi hyvä diabeteksen hoito on niin 
tärkeää.

Diabeetikoiden määrä 
kaksinkertaistunut 
10 vuodessa
Tyypin 1 diabetes on todettu Suomessa noin 50 000:lla 
ja tyypin 2 diabetes noin 300 000:lla. Lisäksi noin 
150 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään. 
Keskiikäisestä väestöstä noin 15 prosentilla on 
diabetes ja noin 35 prosentilla on jonkinasteinen 
sokeriaineenvaihdunnan häiriö.

Yhden parantumattoman 
haavan hinnalla saa yli 
40 000 verensokerin-

mittausliuskaa.

Yksi jalka-amputaatio 
maksaa enemmän 
kuin jalkojenhoitajan 
vuoden palkka. 

Lisäsairauksien merkitys kustannuksille
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Mitä diabetes on? 


