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Johdanto Tyypin 2 diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa ja 
maailmassa.  Ennusteen mukaan sairastuneiden määrä voi jopa kaksinkertaistua 
seuraavien 10–15 vuoden aikana. Diabeteksen suorat hoitokustannukset vievät 15 % 
koko terveydenhuollon menoista, ja vähintään kaksi kolmannesta menoista johtuu 
vältettävissä olevien komplikaatioiden hoidosta. Tyypin 2 diabetes on alidiagnosoitu 
sairaus.  Riskiryhmien seulonta aktiivisesti ja systemaattisesti on suositeltavaa 
diagnosoinnin ja hoidon aloittamisen kannalta. Diabetes on työikäisillä yleistyvä sairaus, 
jonka riskitekijöillä ei ole yhteyttä työperäisiin altisteisiin. Työterveys on usein ainoita 
työikäisen kontakteja terveydenhuoltojärjestelmään, joten työterveyden rooli tyypin 2 
diabeteksen seulonnassa ja hoidossa on merkittävä. 

Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineistona käytettiin ohjeita ja käytäntöjä, jotka on 
annettu toisaalta työterveydenhuollon toiminnasta ja sairauksien hoidosta 
työterveyshuollossa sekä toisaalta diabeteksen ehkäisystä ja sen hoidosta. Aineistoa 
täydennettiin diabetesta hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen haastattelulla sekä 
Työelämäryhmän laatimalla raportilla työurien pidentämisestä. 

Tulokset Tutkimuksessa selvisi, että on olemassa erittäin hyviä ja toimivia 
hoitokäytäntöjä, mutta tällä hetkellä selkeä työnjako terveyskeskuksien ja työterveyden 
välillä puuttuu. Nykyiset käytössä olevat potilastietojärjestelmät eivät mahdollista 



  
 

 
 

aukotonta tiedonsiirtoa, ja on mahdollista, ettei potilaan diabeteksen kokonaishoito ole 
kenenkään ammattilaisen tiedossa. 

Pohdinta Potilaan ei voida olettaa olevan tietoinen työterveyssopimuksien 
kattavuuksista, koska sopimuksien sisältöä voidaan supistaa ja laajentaa milloin tahansa. 
Vaikka potilaalla on vastuu omasta hoidostaan tiettyyn rajaan asti, ei voida olettaa, että 
potilas osaisi hakeutua Käypä hoito -suosituksen mukaisiin hoitoihin. 

Tutkimuksessa ilmeni myös, että tyypin 2 diabeteksen aiheuttaman vajaakuntoisuuden 
kustannuksia ei tiedetä. Lisäksi ei tiedetä, millaisia kustannuksia diabeetikoiden hoito 
työelämässä aiheuttaa. Näiden edellä mainittujen ongelmakohtien selvittämiseksi 
tarvitaan uusia tutkimuksia. 
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1      JOHDANTO 
 

1.1 Tyypin 2 diabeteksen määritelmä 
 

Tyypin 2 diabetes, eli aikuistyypin diabetes, on sairaus, jossa plasman glukoosipitoisuus 

on kroonisesti suurentunut. Taudissa voi ilmetä äkillisiä ja kroonisia komplikaatioita, 

jotka vaikuttavat potilaan elämänlaatuun, työkykyyn ja ennusteeseen. Krooninen 

hyperglykemia voi johtua insuliinin heikentyneestä vaikutuksesta, insuliinin puutteesta 

tai molemmista.(1) Tyypin 2 diabetes on heterogeeninen sairausryhmä, jolta puuttuvat 

selkeät kriteerit. Tauti alkaa yleisimmin aikuisiässä. Usein potilas on ylipainoinen, 

korkeasta verenpaineesta kärsivä ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt sekä metabolinen 

oireyhtymä ovat yleisiä. Perimällä ja ympäristötekijöillä on selvä osuus sairauden 

synnyssä.(1) 

 

1.2 Epidemiologia 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa vuosina 2004–2005  45–74-vuotiaiden keskuudessa 

diabeetikkoja oli 7,4 % miehistä ja 4,3 % naisista. Tässä tutkimuksessa diabeteksen 

esiintyvyydeksi saatiin miehillä 15,7 % ja naisilla 11,2 %. Etenkin tyypin 2 diabetes on 

yleistymässä ja kehittymässä yhä nuorempien taudiksi kaikissa maissa.(1)  

Diabetes Suomessa (FinDM I) -tutkimuksen mukaan Suomessa oli 93 831 hoidossa 

olevaa diabeetikkoa vuonna 1988. Vuoteen 2007 mennessä hoidossa olevien 

diabeetikoiden määrä oli noussut 284 832:een. Diabeetikoiden kokonaismäärän kasvu 

oli vuosina 1997–2007 66 %, ja keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 5,2 %.(11) 
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1.3 Diagnostiikka ja seulonta 
 

Diabetesdiagnoosi tehdään kohonneen laskimoveren plasman paastoglukoosin (fP-gluk) 

perusteella. Tässä oireettoman henkilön suurentunut paastoarvo on vähintään 7 mmol/l 

tai 2 tunnin sokerirasituskokeen tulos ylittää 11 mmol/l tai HbA1c-mittauksessa tulos on 

yli 6,5 %. Poikkeava tulos varmistetaan eri päivinä otetuin näyttein.  

Heikentyneellä glukoosinsiedolla tarkoitetaan tilaa, jossa plasman paastosokeri on 

normaali tai lievästi kohonnut, mutta 2 tunnin arvo on 7,8 mmol/l – 11,0 mmol/l.  

Käypä hoito -suosituksen mukaan suuntaamatonta seulontaa ei suositella (1). Seulonta 

kannattaa suunnata henkilöihin, joilla esiintyy riskitekijöitä.  Tyypin 2 diabeteksen 

riskitekijöitä ovat muun muassa ylipaino (erityisesti keskivartalolihavuus), aiemmin 

todettu heikentynyt glukoosinsieto, korkea ikä, raskausdiabetes, sukurasite, vähäinen 

liikunta, kohonnut verenpaine, valtimosairaus.(1) Vuorotyötä voitaneen pitää 

diabetesriskiä kasvattavana, koska vuorotyötä tekevien elintavat ovat usein 

epäsäännöllisiä ja heillä on univaikeuksia useammin kuin muilla. Eräiden tutkimusten 

mukaan lyhyt uni ja unettomuus ovat yhteydessä tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden 

kehittymiseen.(21, 22, 23, 24, 25) Insuliiniherkkyyden pieneneminen ja ruokahalun 

säätelyn häiriintyminen on kliinisissä tutkimusasetelmissa saatu aikaan valvomisella (26). 

Diabetesriskin arvioimiseksi ja riskiryhmien löytämiseksi Käypä hoito -suositus 

suosittelee Suomessa kehitettyä diabeteksen riskitestiä (15). Testi sisältää kahdeksan 

luokiteltua ja pisteytettyä kysymystä: ikä, painoindeksi, vyötärönympärys, liikunta, 

kasvisten käyttö, verenpainelääkkeiden käyttö, onko veren glukoosipitoisuus ollut joskus 

suurentunut ja onko lähisuvussa ollut diabetesta. Testi antaa arvion sairastua tyypin 2 

diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Riski sairastua diabetekseen 

katsotaan vähäiseksi, jos diabetesriskipisteet olivat alle kymmenen ja veren glukoosiarvo 

oli normaali. Riski sairastua diabetekseen oli suurin niillä, jotka saivat yli 14 riskipistettä 

tai joiden glukoosipaastoarvo oli suurentunut. Testissä saadaan selkeä numeerinen arvo, 

jonka perusteella kohdennetaan tarvittavat jatkotutkimukset ja annetaan potilaalle 

elämäntapaohjeistusta riskitekijöiden minimoimiseksi.  Itse Käypä hoito -suosituksessa ei 

kuitenkaan oteta kantaa diabetesriskitestin pistemäärärajoihin. Suosituksessa ei 

suositella pelkän paastosokeriarvon määrittämistä yhdessä tai erikseen kyselyn kanssa, 

vaikka työterveyshuollon ikäkausitarkistusten rutiineihin ja paketoituihin tutkimuksiin 

paastoverensokerin määritys tavallisesti kuuluukin. 
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1.4  Ehkäisy 
 

Ensisijainen tavoite on diabeteksen puhkeamisen ehkäisy elintapainterventioilla ja jos 

tavoitteisiin ei päästä elämäntapamuutoksilla, on aloitettava lääkehoito.  

Elintapainterventioon voi liittyä eri terveydenhuoltoalan ammattilaisten (esimerkiksi 

lääkäri, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti tai fysioterapeutti) muodostamia 

kokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on löytää niin ryhmä- kuin yksilöohjauksessa 

tarkoituksenmukaiset liikunta- ja ruokavalio-ohjeistukset sekä asettaa terveyttä 

edistäviä tavoitteita. 

Elintapaintervention vaikuttavuus on osoitettu tehokkaaksi suuren riskin henkilöillä 

Suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa, Diabetes Prevention Study, DPS  (27, 

28, 29). Suomalainen DPS- ja yhdysvaltalainen DPP-tutkimus vahvistavat, että 

ennaltaehkäisyyn riittävät kohtuullisetkin elämäntapamuutokset (12, 18, 31). Timo 

Saariston tutkimuksessa havaittiin, että diabeteksen ilmaantuvuuden väheneminen oli 

vahvasti yhteydessä painon laskuun riippumatta lähtötason glukoosiaineenvaihdunnan 

häiriöistä. Diabetesriski pieneni peräti 69 %:lla painon laskiessa vähintään 5 %, kun 

vertailuryhmänä olivat henkilöt, joiden paino ei muuttunut.(33) Samassa tutkimuksessa 

osoitettiin, että perusterveydenhuollossa, johon työterveyden toimipisteetkin 

tutkimuksessa laskettiin, elämäntapaohjauksella saadaan aikaan terveyden kannalta 

merkittävä painonlasku, mikä on sitä suurempi, mitä enemmän interventiokäyntejä 

tehdään(33). Suuren diabetesriskin ryhmässä paino aleni vain vähän yli kilon ja vyötärö 

pieneni yhden senttimetrin. Kuitenkin näin pieni painon muutos korjasi myös sydän- ja 

verisuonisairauksien vaaratekijöitä merkitsevästi.(33) 

Työterveyshuolto näyttäisi olevan parhaita paikkoja diabeteksen tunnistuksen ja 

hoitoonohjauksen tehostuksessa (32). Suuressa sairastumisriskissä olevien 

elämäntapaneuvonta perusterveydenhuollossa vähentää merkittävästi henkilöiden 

painoa ja diabetesriskiä (33). Kaikille sopivaa intervention muotoa tai määrää ei ole, 

joten tarvitaan niin yksilö- kuin ryhmäohjaustakin (12).  Vuorotyötä tekevien osuus 

Suomen työvoimasta oli vuonna 2008 24 %, joten heidän osallistumisensa 

ryhmämuotoiseen ohjaukseen on erityinen haaste ja vaatisi joustavampaa 

yksilöohjausta (30). 

Lääkehoidon tavoitteina on pyrkiä ehkäisemään valtimotaudin kehittymistä ja 

pahenemista hoito-ohjelmalla, jossa on neljä päätavoitetta hyperglykemian, 
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kohonneiden verenpaineiden ja rasva-arvojen alentaminen sekä lisääntyneen 

hyytymistaipumuksen pienentäminen. Lisäksi aloitetaan elämäntapaohjaus, joka 

vaikuttaa edullisesti kaikkiin aineenvaihduntahäiriöihin.(2) 

 

1.5  Hoito 

    
Hyperglykemian hoito vaikuttaa ennen kaikkea mikrovaskulaaristen komplikaatioiden 

esiintymiseen ja potilaan oireisiin (väsymys, masennus, voimattomuus, laihtuminen, 

jano, tihentynyt virtsaamistarve)(2). Hyperglykemia määritellään 

sokerihemoglobiinarvolla (HbA1c ), joka kuvastaa noin 6–8 viikon edeltävää 

sokeritasapainoa. Veressä olevaa sokeria kiinnittyy punasolujen hemoglobiiniin sitä 

enemmän, mitä korkeampi keskimääräinen verensokeritaso on.(6) Mikäli HbA1c-arvo on 

koholla, tulee aina pyrkiä elämäntapamuutoksiin sekä tarvittaessa aloittaa lääkehoidot. 

Hypertoniaa on 40–60 %:lla tyypin 2 diabeetikoista jo taudin diagnosointivaiheessa (2). 

Tutkimus on osoittanut, että verenpaineen tehokas hoito vähentää merkitsevästi 

diabeteksen makro- ja mikrovaskulaarisia komplikaatioita (7). Verenpaineen 

tavoitetasoksi on asetettu 130/85 mmHg. Lääkkeellinen hoito vaatii usein usean 

lääkkeen yhdistämistä, ja potilaan muut sairaudet vaikuttavat lääkevalintoihin.(2) 

Tyypin 2 diabeetikolla valtimotaudin riski on niin suuri, että hyperlipidemian lääkehoito 

on tarpeen, vaikka potilaalla ei vielä olisikaan todettu valtimotautia (2).   

Hyytymistaipumuksen kohoamisen vuoksi tyypin 2 diabeetikolle aloitetaan 

pääsääntöisesti asetyylisalisyylihappolääkitys (2). 

Elämäntapaohjeistusta annetaan niin yksilö- kuin ryhmätasollakin jokaiselle tyypin 2 

diabeetikolle joko lääkärin tai hoitajan ohjaamana. Elämäntapaohjauksessa pyritään 

selvittämään elintavat, kannustetaan liikkumaan, lopettamaan tupakointi ja tekemään 

ruokavalioon muutoksia. Ruokavalioon lisätään kasviksia ja kuituja ja vähennetään muun 

muassa nopeita hiilihydraatteja sekä parannetaan ns. pehmeiden ja kovien rasvojen 

suhdetta. Tyypin 2 diabetespotilaalle asetetaan yksilölliset HbA1C- sekä hoitotavoitteet 

tarvittaessa lääkityksellä tehostaen.(2, 1) Terveydenhuollon tehtävänä on tukea kaikin 

keinoin elintapamuutoksia, joiden toteuttajana on viime kädessä diabeetikko itse. 
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1.6 Ennuste 
 

Aikuisiän diabeteksen ennusteeseen vaikuttavat huomattavan paljon yksilön oma 

sitoutuneisuus hoitoon ja elämäntapojen muutokseen. Diagnoosin varmistuttua tehdään 

potilaskohtainen tilanneselvitys elämäntapaohjauksineen. Tavoitekeskustelussa pyritään 

ohjaamaan potilasta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.(2) Kaikkien diabeetikoiden 

liikunnan määrää pyritään lisäämään ja ylipainoisilla tavoitellaan pysyvää 

painonpudotusta. Kaikille diabeetikoille neuvotaan suositeltava ruokavalio ja 

kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen. Tupakointi on itsenäinen riski sairastua tyypin 

2 diabetekseen.(19, 20) 

Potilaalle perustellaan hoidon päätavoitteet, joiden tarkoituksena on ehkäistä 

valtimotaudin kehittymistä ja pahenemista sekä akuutteja ja pitkäaikaisia 

komplikaatioita (2).  

Tyypin 2 diabeteksen hoidon neljä keskeisintä lääkehoidon osa-aluetta ovat 

hyperglykemia, hypertonia, hyperlipidemia ja lisääntynyt hyytymistaipumus. Lääkehoito 

ei saa koskaan korvata elämäntapaohjausta, ja sen voi lopettaa, jos elämäntapaohjaus 

onnistuu (2). 

 

1.7 Kustannukset 
 

Diabeetikkojen sairaanhoidon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet nopeasti, mutta 

kasvu selittyy pääosin esiintyvyyden kasvulla.  

Diabeetikot, joille kehittyy liitännäissairauksia kuormittavat sairaanhoitoa 

moninkertaisesti enemmän verrattuna niihin diabeetikoihin, joille ei liitännäissairauksia 

kehity. Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy on siis merkittävin kustannusten kasvun 

estäjä.(11) 

Diabeetikkojen sairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat vuonna 1998 738 miljoonaa 

euroa ja vuonna 2007 1 351 miljoonaa euroa. Kustannusten vuotuinen kasvu oli 

tarkasteluajanjaksolla 6,2 %.(11) 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito ja lääkkeet aiheuttivat diabeetikkojen 

sairaanhoidon suurimmat kustannuserät vuosina 1998–2007 (11). Suurin kasvu (8,5 % 
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vuodessa) tarkasteluajanjaksolla oli erikoissairaanhoidon avohoidossa. Muiden 

kustannuserien vuotuiset kasvuprosentit olivat seuraavat: perusterveydenhuollon 

avohoito 7,6 %, lääkkeet 7,5 %, erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 5,9 % ja 

perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 3,7 %. Hoitovälineiden vuotuinen 

kasvuprosentti (3,2 %) oli pienin.(11) 

Vuonna 1998 yhden diabeetikon sairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat 3 854 

euroa, ja vuonna 2007 ne olivat 4 444 euroa. Diabeetikkojen sairaanhoidon 

kokonaiskustannukset kasvoivat vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen ne kääntyivät laskuun. 

Kustannusten laskuun vaikuttaa vuonna 2005 voimaan tullut lääkkeiden tukkuhintojen 

muutos, mutta tämä ei selitä laskua yksin.(11) 

Diabeetikkoa kohden laskettuna nopeimmin kasvoivat erikoissairaanhoidon 

avohoitokustannukset (3,6 % vuodessa) (11). Sen sijaan perusterveydenhuollon 

vuodeosastohoidon ja hoitovälineiden kustannukset laskivat tarkasteluajanjaksolla. 

Diabeetikkoa kohden hoitovälineiden kustannukset laskivat 1,5 % vuodessa, ja 

perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa laskua oli 1 % vuodessa.(11) 

Diabeetikoiden hoidon toteutumisesta tai hoidon kustannuksista ei ole 

työterveyshuollossa tietoa.  

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

2.1 Aineisto 
 

Tutkimuksen aineistona käytettiin ohjeita ja käytäntöjä, jotka on annettu toisaalta 

työterveydenhuollon toiminnasta ja sairauksien hoidosta työterveyshuollossa sekä 

toisaalta diabeteksen ehkäisystä ja sen hoidosta. Aineistoa täydennettiin diabetesta 

hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen haastattelulla sekä Työelämäryhmän 

tekemällä raportilla työurien pidentämisestä. 

 

 

 



  
 

7 
 

2.2 Haastattelu 
 

Syventävään kirjalliseen työhön haastateltiin diabeteshoitaja Maarit Soikkelia. Hänen 

mukaansa keskeisimpiä ongelmia tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa työterveyden ja 

terveyskeskuksen välillä olivat työnjaon puuttuminen ja tiedon kulun heikkous. 

Potilastietojärjestelmiin tulisi selkeästi kirjata, hoidetaanko potilas kokonaisuudessaan 

työterveydessä vai kuuluuko hoito terveyskeskuksille. Nykyisin käytössä olevat 

potilastietojärjestelmät eivät mahdollista aukotonta tiedon siirtoa, esimerkiksi 

työterveydessä voi olla eri potilastietojärjestelmä kuin terveyskeskuksessa, ja 

tietojärjestelmien välille ei ole tehty integraatiota. 

Potilaan ei voida olettaa olevan tietoinen työterveyssopimuksen kattavuudesta, koska 

sopimuksen sisältöä voidaan neuvotteluiden perusteella supistaa tai laajentaa milloin 

tahansa. 

Diabeteshoitaja Soikkelin kokemuksen mukaan työterveydessä on supistettu 

diabetespotilaiden hoidon saatavuutta. Hoitava taho pitäisi selkeästi kirjata 

potilastietoihin, niin että tieto näkyy myös muiden terveydenhoito-organisaatioiden 

järjestelmissä. Vaikka potilaalla on vastuu omasta hoidostaan tiettyyn rajaan asti, ei 

voida olettaa, että potilas tuntee tyypin 2 diabeteksen Käypä hoito -suosituksen 

mukaiset lääkitykset ja sen ohjeistaman seurannan  mm. silmänpohjakuvauksista.  

Helposti saatavilla olevia tukipalveluita pitäisi saada lisättyä niin työterveyteen kuin 

terveyskeskuksiin, ja näiden pitäisi sisältää ryhmä- sekä yksilöohjausta.  Potilaiden 

terveellisempiä elintapoja tulisi kannustaa erilaisilla liikuntavaihtoehdoilla, tupakoinnin 

lopettamisella sekä päihteettömyydellä. 

Eri ammattiryhmissä on erilaisia riskitekijöitä, joiden tilastointi työpaikkakohtaisesti olisi 

tärkeää tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn mahdollistamiseksi. Esimerkiksi 

kuljetusalan työntekijöillä epäsäännöllinen ateriarytmi yhdistettynä taukopaikkojen 

terveellisempien ateriavaihtoehtojen puutteeseen altistavat metabolisen oireyhtymän 

kehittymiselle ja lopulta mahdollisen tyypin 2 diabeteksen puhkeamiselle.(2) 

Yksittäisien riskitekijöiden spesifinen tilastoiminen mahdollistaisi kohdennettujen 

elämäntapamuutosryhmien järjestämisen ja siten estäisi mahdollisen sairastumisen. 
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3 TULOKSET 
 

3.1 Työterveyshuolto 
 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) on lainsäädännöllinen perusta työterveyshuollolle. 

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä 

työterveyshuollon sisällöstä ja sen toteuttamisesta.(4) Lain tarkoituksena on 

työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyöllä edistää työhön liittyvien 

sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja 

turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 

sekä kehittää työyhteisön toimintaa. Yrittäjien osalta lakia sovelletaan soveltuvin osin.(4) 

Työterveyshuolto ja sen toiminta ovat suomalainen järjestelmä, ja sitä säätelevät 

työterveyshuoltolain lisäksi useat lait ja säädökset. Työterveyshuollon tavoiteltu 

toimintatapa on kuvattu hyvänä työterveyshuoltokäytäntönä.(3) Valtioneuvosto on 

tehnyt periaatepäätöksen työterveyshuollon kehittämisestä, jonka keskeisinä 

kehittämislinjoina ovat muun muassa työurien pidentäminen, työntekijöiden 

terveydentilan seuranta ja valvonta ja tiedonhallintajärjestelmät. Asetuksen perusteella 

Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet oppaan hyvästä 

työterveyshuoltokäytännöstä, jossa yksityiskohtaisesti kuvataan työterveyshuollon 

toivottu toimintatapa.(3) 

Hyvän työterveyshuoltokäytännön ohjeistus kohdistuu pääosin työhön ja työpaikkaan 

liittyviin tekijöihin. Työterveyshuollossa toteutettava sairaanhoito kattaa yli 200-

sivuisesta kirjasta kymmenen sivua, eikä näillä sivuilla ole mainintaa diabeteksesta eikä 

minkään sairauden hoitokäytänteistä. 

Lain mukaan työterveyshuolto koskee kaikkia Suomessa työskenteleviä ihmisiä, joten 

työterveyshuolto vastaa merkittävästä osasta työikäisten sairaanhoidosta ja ennalta 

ehkäisevästä terveydenhuollosta. Työterveyshuollon sairaanhoito ja ehkäisevä 

terveydenhuolto ovat lakiperusteisesti ja viranomaisohjauksen vuoksi keskittynyt työhön 

liittyviin sairauksiin. Työterveyshuoltolaki edellyttää työntekijän terveyden edistämistä 

työuran eri vaiheissa, mutta laki ei määrittele selkeästi, kenelle terveydenhuollon 

organisaatiolle esimerkiksi tyypin 2 diabeetikon hoito kuuluu.(4) Aikuistyypin diabetes 

on voimakkaasti yleistyvä työikäisten sairaus, jonka yhteydet työperäisiin altisteisiin ovat 

erittäin vähäiset tai olemattomat (34). Näin ollen sitä ei voi pitää työperäisenä 
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sairautena. Toisaalta aiheuttaessaan oireita tai komplikaatioita diabetesta voidaan pitää 

työhön liittyvänä. Jos sairauden tila tai oireet voivat pahentua työssä tai jos tauti voi 

heikentää työkykyä, sitä on pidettävä työhön liittyvänä sairautena.(34) 

Työterveyshuollolla on monia toimintatapoja, jotka sopivat erityisen hyvin tyypin 2 

diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän seurantaan. Työhöntulo- ja 

ikäryhmätarkastukset ovat hyviä tilaisuuksia kartoittaa niin yksittäisen työntekijän kuin 

koko työyhteisönkin riskitekijöitä ja antaa ohjausta terveellisimmistä elintavoista. 

Työnantajan tehdessä sairaanhoitosopimuksen työterveyden kanssa havaittujen 

sairauksien hoito ja seuranta onnistuvat luontevasti työterveyshuollossa.(8)  

Työterveyshuollossa diabeteksen ja muiden sairauksien hoitoa voi rajoittaa 

työterveyshuoltosopimus. Sairaanhoidon järjestäminen ja sen laajuuden sopiminen ovat 

kokonaan työnantajan päätettävissä. Kelan tilastojen mukaan noin 90 % 

työterveyshuollon järjestäneistä työnantajista ostaa sairaanhoitoa ainakin jossain 

laajuudessa.(17) 

Tyypin 2 diabeteksen seulonta ja hoito pitää sisällyttää työnantajan kanssa tehtävään 

sopimukseen, jotta sitä on mahdollista järjestää. Riittävän laaja sairaanhoitosopimus 

takaa työterveyshuollon resurssein sairastuneiden tehokkaan hoidon ja seurannan. 

Joustavat erikoislääkärikonsultaatiot tarvittaessa pienentävät viiveitä sairaanhoidossa ja 

hoidon kokonaisuus säilyy työterveyslääkärillä. 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei voi olla kovin suurta taloudellista vastuuta 

työterveyshuoltonsa järjestämisestä, joten hyvä yhteistyö perusterveydenhuollon 

kanssa on erittäin tarpeellista (8). 

 

3.2 Komplikaatiot ja vaikutus työkykyyn 
 

Tyypin 2 diabeteksen komplikaatiot ovat hyvin moninaiset ja vakavat. Ne voidaan 

luokitella akuutteihin komplikaatioihin sekä pitkäaikaisiin komplikaatioihin. 

Aikuistyypin diabeteksen akuutteihin komplikaatioihin kuuluu nonketoottinen 

hyperosmolaarinen kooma (jatkossa NKHK), joka on vakavin krooniseen 

hyperglykemiaan liittyvä komplikaatio, ja se voi olla tyypin 2 diabeteksen ensimmäinen 

oire. NKHK:n kuolleisuus on erilaisissa aineistoissa ollut 20–50 %.(1) 
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Hypoglykemia on tyypin 2 diabeetikolla pääsääntöisesti diabeteslääkityksestä johtuva, 

sille altistavat kaikki insuliinivalmisteet ja sulfonyyliureat sekä klinidit (2). 

Diabeteksen pitkäaikaisista komplikaatioista tärkeimmät ovat diabeettinen retinopatia, 

diabeettinen nefropatia, diabeettinen neuropatia ja diabeetikon jalkaongelmat (2). 

Diabeettista retinopatiaa on joka neljännellä tyypin 2 diabetesta sairastavalla, ja jopa 30 

%:lla on diagnoosivaiheessa taustaretinopatiaa (2). Lieväkin taustaretinopatia voi 

heikentää värien erottelukykyä ja kontrastiherkkyyttä. Vaikeassa retinopatiassa 

liikkumisnäkö säilyy, mutta keskeinen näöntarkkuuden alue heikkenee.(2) Tämän vuoksi 

diabeetikoiden työkyky voi heikentyä tai johtaa työkyvyttömyyteen. Diabeetikoiden 

silmänpohjien seuranta ehkäisee näkövammaisuutta, ja sen kustannushyötysuhde on 

hyvä.(12) 

Mikroalbuminuria todetaan jo taudin diagnoosivaiheessa noin 20 %:lla tyypin 2 

diabeteksen potilaista. Vuosittain noin 2 % etenee seuraavalle munuaisvaurion 

vaikeusasteelle ja munuaisten vajaatoiminnan kehittymiseen.(2) Mikroalbuminurean 

pahenemista pyritään hidastamaan verenpaineen tehokkaalla hoidolla ja hyvällä 

glukoositasapainolla, lisäksi tupakointi lopetetaan. Proteiinien osuutta ruuassa 

vähennetään ja dyslipidemia hoidetaan tehokkaasti.(2) 

Tyypin 2 diabeteksen potilaista 26 %:lla on neuropatiakipuja (2). Neuropatia voi olla 

aikuistyyppisen diabeteksen ensimmäinen oire. Diabeettinen neuropatia aiheuttaa 

monenlaisia kipuja, parestesioita ja dysestesioita. Nämä voivat johtaa lisääntyneisiin 

sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan työkyvyn alenemaan. Optimaalinen hoitotasapaino 

muodostaa neuropatian ehkäisyn ja hoidon perustan.(2) 

Diabeetikon riskiksi saada jalkahaava elinaikanaan on arvioitu 15–20 % (2) ja 85 % 

diabeetikoiden amputaatioista johtuu haavasta (13). Jalkaongelmat aiheuttavat 

merkittäviä kustannuksia terveydenhuollolle, ja ne ovat suurelta osin ehkäistävissä (1). 

Diabeetikon jalkaongelmat voivat johtua mm. diabeetikon neuropatiasta, iskemiasta, 

bakteeri- ja sieni-infektioista. Erityisen tärkeää on tutkia säännöllisesti tyypin 2 

diabeetikoiden jalat, vähintään kerran vuodessa.(2) Jalkojen asento- ja kuormitusvirheet 

aiheuttavat painealueille haavaumariskin. Haavan laukaiseva tekijä on usein 

mekaaninen, esim. ahtaan jalkineen aiheuttama hiertymä. Diabeetikon jalkaongelmat 

ovat siis oire kuormituksesta ja heikentyneestä kudosperfuusiosta.(1) 
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Tyypin 2 diabetekseen liittyy 2–4-kertainen riski sairastua kardiovaskulaarisiin tauteihin, 

erityisesti sepelvaltimotautiin (10). USA:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan 40-vuotiaalle 

miehelle ilmaantunut tyypin 2 diabetes vähentää hänen elämästään 19 tervettä, hyvän 

työkyvyn vuotta, ja elinaikakin lyhenee lähes 12 vuotta. Naisilla vastaavat luvut ovat 

vieläkin suuremmat, hyvät vuodet vähenevät 22:lla ja elinaika 14 vuotta. Työnantajalle 

tämä tarkoittaa lisääntyneitä sairauspoissaoloja ja aikaisempia eläkkeelle jäämisiä.(10) 

Tutkimustulokset ovat yksi keino perustella työnantajalle, miksi kustannuksia aiheuttavia 

tutkimus- ja seurantatoimenpiteitä kannattaa tehdä, jotta myöhemmin saadaan säästöjä 

ja sairauspoissaolot vähenevät. Tämä takaa hyväkuntoisien ja osaavien työntekijöiden 

säilymisen työmarkkinoilla. 

Diabeteksen aiheuttamaa vajaakuntoisuutta, työkyvyttömyyttä ja kokonaiskustannuksia 

työelämälle ei ole kokonaisvaltaisesti arvioitu. Huonossa hoitotasapainossa olevan 

työikäisen työssäkäyvän diabeetikon toimintakyky heikkenee ja sairauspoissaolot 

lisääntyvät. Kelan sairausvakuutustilaston mukaan vuonna 2009 alkoi yhteensä 340 410 

sairauspäivärahakautta, joista vain 0,3 prosenttia (914) kirjautui diabeteksen vuoksi. 

Sairausvakuutustilasto aliarvioi diabeteksen vaikutusta työkykyyn ja eläkkeelle jäämisen 

syihin, koska diabeteksen aiheuttamat toimintakykyongelmat kirjautuvat 

komplikaatioihin ja liitännäissairauksiin ja siten aiheuttavat tilastoharhaa.(17) Samalla 

tavoin työkyvyttömyyseläketilastot aliarvioivat diabeteksen vaaraa, sillä diabeteksen 

osuutta työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien taustalla ei tunneta (17). 

 

4 POHDINTA 
 

Vaikkakin tyypin 2 diabeteksesta on olemassa hyvä Käypä hoito -suositus ja toimivia 

hoitokäytäntöjä, tällä hetkellä selkeä työnjako terveyskeskuksien ja työterveyden välillä 

puuttuu. Nykyiset käytössä olevat potilastietojärjestelmät eivät mahdollista aukotonta 

tiedonsiirtoa, ja on mahdollista, ettei potilaan diabeteksen kokonaishoito ole kenenkään 

ammattilaisen tiedossa. Työterveyshuollon rooli aikuistyypin diabeteksen ehkäisyssä ja 

hoidossa sisältää monia ongelmia. Ei tiedetä miten vaikuttavia työterveyshuollon 

terveystarkastuskäytännöt ovat diabeteksen ehkäisyssä ja seulonnassa.  

Työterveyshuollossa tehdään runsaasi suuntaamatonta seulontaa, joka ei ole nykyisen 

Käypä hoito -suosituksen mukaista. Toiseksi ei tunneta, missä työssäkäyvät diabeetikot 
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hoitavat sairauttaan ja miten hyvin diabeteksen ja sen liitännäissairauksien hoito 

toteutuu. Terveydenhuollon järjestelmien näkökulmasta työterveyshuollon rooli on 

epäselvä. Työterveyshuoltolaki mahdollistaa diabeteksen hoidon, mutta 

työterveyshuoltosopimuksien laajuuksien ja paikallisten käytäntöjen vuoksi 

työterveyshuollon hoidon mahdollisuudet vaihtelevat.  

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden koulutus on keskittynyt työperäisten tai työhön 

liittyvien sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon. On siis mahdollista, että diabeteksen 

ehkäisyn, tunnistamisen ja hoidon järjestämisessä on työterveyshuollossa isoja 

puutteita. Tähän viittaa muun muassa edellä mainittu Käypä hoito -suosituksen 

vastainen seulontakäytäntö. Näyttää myös siltä, ettei tyypin 2 diabetesta mielletä 

työuraa vaarantavaksi työhön liittyväksi sairaudeksi. 

Diabeteksen aiheuttaman lyhytkestoisen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden 

kustannuksista ei Suomessa ole tietoa. Ongelmana on, että pelkät tilastoselvitykset 

aliarvioivat diabeteksen merkitystä, sillä tilastointi tapahtuu usein pelkkien diabeteksen 

seuraamuksien ja liitännäissairauksien mukaisesti. 

Diabeteksen merkitys suomalaisten työkykyyn tulisi kokonaisvaltaisesti tutkia ja kehittää 

työikäisten diabeetikoiden hoitojärjestelmiä. Sinällään seulonnan, tunnistamisen ja 

hoidon ohjeistus on Käypä hoito -suosituksen ansiosta kunnossa. 

Potilaan ei voida olettaa olevan tietoinen työterveyssopimuksien kattavuuksista, koska 

sopimuksien sisältöä voidaan supistaa ja laajentaa milloin tahansa. Vaikka potilaalla on 

vastuu omasta hoidostaan tiettyyn rajaan asti, ei voida olettaa, että potilas osaisi 

hakeutua Käypä hoito -suosituksen mukaisiin hoitoihin. Tämän vuoksi tarvitaan uuden 

terveydenhuoltolain mukaisia järjestelyvastuusuunnitelmia, joissa kunnat järjestävät 

asukkaidensa sairauksien tutkimuksien tutkimus- ja hoitopolut. Tämä edellyttää 

erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon alueellista 

yhteistyötä, esim. sairaanhoitopiireittäin organisoituina. Tämä toiminta on vasta 

aluillaan. 

Tutkimuksessa ilmeni myös, että tyypin 2 diabeteksen aiheuttaman vajaakuntoisuuden 

kustannuksia ei tiedetä. Lisäksi ei tiedetä, millaisia kustannuksia diabeetikoiden hoito 

työelämässä aiheuttaa. Näiden edellä mainittujen kulujen selvittämiseksi tarvitaan uusia 

tutkimuksia. 
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Tällä hetkellä tyypin 2 diabeteksen Käypä hoito -suositus ja hyvä työterveyshuollon 

käytäntö eivät kohtaa. Avainkysymyksiä ovat: Keneen interventio kohdistetaan? Miten 

se tehdään ja kuka toimii? Ketkä kantavat vastuun? Miten tuloksia arvioidaan? Nyt 

tarvitaan laajempia kehittämis- ja arviointitutkimuksia kroonisista sairauksista. 
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