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Lukijalle 
Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua 

sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua 

hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi. 

Etenkin sairauden alkuvaiheessa omaseuranta ja -hoito 

voivat tuntua työläältä, mutta rutiinien avulla pystyt 

kehittämään itsetuntemustasi sairauden hallinnassa.  

Tyypin 2 diabeteksen hoito perustuu tasapainoisiin 

elämäntapoihin sekä huolelliseen omaseurantaan. 

Terveellinen ravitsemus, säännöllinen liikunta, 

painonhallinta ja tarvittaessa lääkehoito ovat 

keskeisessä asemassa omahoidossa. 

Hoitotasapainoon vaikuttavat monet tekijät, mutta 

päivittäisillä tavoilla pystyt hallitsemaan tyypin 2 

diabetesta ja sen etenemistä. Sairauden hyväksyminen 

osana elämää sekä huolellinen omahoito kohentavat 

kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja ennaltaehkäisevät 

liitännäissairauksien syntymistä. Sen sijaan esimerkiksi 

infektiot ja vähäinen uni voivat horjuttaa sairauden 

hallintaa.  

Painonhallinta on oleellinen osa sairautesi hoitoa, ja 

siksi painonseuranta on tärkeää. Painonhallinta ja 

tarvittaessa jo vähäinenkin painonpudotus vaikuttavat 

suotuisasti erityisesti verensokeriarvoihisi. Korkea 

vyötärönympärys kertoo mahdollisesta vatsaontelon 

sisäisestä rasvakertymästä, joka hankaloittaa tyypin 2 
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diabeteksen hoitoa.  Siksi myös vyötärönympäryksesi 

mittaaminen silloin tällöin antaa tietoa sairautesi 

hallinnasta. Onneksi painon pudotessa rasvaa lähtee 

tavallisimmin ensimmäiseksi vatsaontelosta. Lisää 

ohjeita painonhallinnasta sekä vyötärönympäryksen 

mittaamisesta saat esimerkiksi diabeteshoitajaltasi. 

Verenpainelukemien pitäminen kohtuullisena on tärkeää 

jokaiselle meistä, mutta erityisen tärkeää se on 

diabeetikon sydämen ja verisuonten hyvinvoinnille. 

Tyypin 2 diabetes on jo itsessään rasite 

verenkiertoelimistöllesi, joten verenpaineen hallinta 

ehkäisee vakavia lisäsairauksia. Verenpainetta 

seurataan diabetesvastaanotoilla, mutta kotimittaukset 

ovat tarpeen, mikäli epäillään että verenpaineesi on 

kohonnut. Yleinen diabeetikon tavoitearvo on pitää 

verenpaine alle 140/80 mmHg. Tarvittaessa kohonnutta 

verenpainetta hoidetaan lääkkein. 

Pitkäaikaissokeri (HbA1c) kertoo keskimääräisestä 

verensokeritasostasi pitkällä aikavälillä. 

Pitkäaikaissokeri olisi hyvä mitata 3-6kk välein 

diabetesvastaanotolla. Yleinen HbA1c:n tavoitetaso on 

alle 53 mmol/l eli 7 %.  

Riittää, että mittautat kolesterolin HDL- ja LDL- 

pitoisuuksia 1-3 vuoden välein, mikäli ne ovat hyvällä 

tasolla. Yleinen diabeetikon tavoitetaso LDL-

pitoisuudella on 2,5 mmol/l ja HDL-pitoisuudella yli 1 
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mmol/l. Korkea veren LDL-pitoisuus lisää erityisesti 

diabeetikon riskiä sydän- ja verisuonikomplikaatioille. 

Munuaistesi toimintaa on tärkeää seurata 

säännöllisesti. Vuosittain tutkitaan verikokeen avulla 

veren kreatiniinipitoisuus eli niin kutsuttu munuaisarvo, 

jonka avulla lasketaan munuaisten suodatusnopeus 

(GFR). Lisäksi kerran vuodessa tutkitaan virtsan 

albumiinipitoisuus. Albumiini on eräänlainen veren 

proteiini, jota ei kuuluisi erittyä virtsaan liikaa. Nämä 

tutkimukset antavat paljon tietoa munuaistesi 

toiminnasta. 

Huolellinen jalkahygienia, jalkojen kunnon seuranta 

sekä perusvoiteen käyttö ovat tärkeitä päivittäisiä 

rutiineja jalkojesi hyvinvoinnin kannalta ja osa 

omahoitoasi. Riittävän tilavat, hengittävät sekä tukevat 

kengät ovat myös hyväksi jaloillesi. Terveydenhuollon 

ammattilaisen tulisi tarkistaa noin kerran vuodessa 

jalkojesi kunto. Usein säännölliset käynnit jalkahoitajalla 

ovat tarpeen jalkaongelmien ehkäisyn ja hoidon vuoksi. 

Silmänpohjasi kuvataan säännöllisesti, ainakin kolmen 

vuoden välein. Silmänpohjasairaus on yleinen 

diabeteksen liitännäissairaus ja pitkään oireeton, joten 

siksi silmänpohjat kannattaa kuvauttaa säännöllisesti. 

Alkuvaiheen silmänpohjamuutokset saattavat hävitä 

mikäli verensokeriarvot saadaan hallintaan. 
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Huolellinen hampaiden hoito on koko väestölle tärkeää, 

mutta diabetes voi vaihtelevien verensokerien vuoksi 

altistaa monille suun ongelmille. Tavanomaiset 

hammashygieniaa tukevat toimet ovat riittäviä suusi 

terveydelle: Harjaa hampaasi kahdesti päivässä, käytä 

hammaslankaa hammasvälien puhdistamiseen, vältä 

napostelua sekä käy säännöllisesti hammaslääkärin tai 

suuhygienistin vastaanotolla. 

 

 

 

Hoitamalla diabetesta hoidat itseäsi 

kokonaisvaltaisesti ja samalla hallitset painoasi 
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Verensokerin omaseuranta - miksi ja 

milloin? 
Verensokerin omamittaus on oleellinen ja korvaamaton osa 

omahoitoa. Aktiivinen verensokerin seuranta antaa sinulle 

palautetta kuinka ruokailu, fyysinen aktiivisuustaso, lääkitys 

ja vaihtelevat tilanteet sekä olosuhteet vaikuttavat 

verensokeriarvoihisi. 

Säännönmukainen verensokerin mittaaminen antaa paljon 

tietoa sinua hoitavalle lääkärille sekä hoitajalle, jolloin 

diabeteksen hoitoa voidaan räätälöidä omien tarpeidesi 

mukaiseksi. Saat diabeteshoitajaltasi tarkemmat ohjeet, 

kuinka usein sinun kannattaa mitata verensokeriasi. Yleinen 

verensokerin paastoarvon tavoite diabeetikolla on alle 7 

mmol/l ja 8-10 mmol/l 2 tuntia aterian jälkeen. Nämä arvot 

kertovat hyvästä sairauden hoitotasapainosta. Verensokerin 

tavoitearvot ovat kuitenkin yksilöllisiä. 
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Ruokavalio 
Terveellinen ravitsemus auttaa sinua painonhallinnassa ja 

näin ollen vaikuttaa sairautesi hoitotasapainoon. 

Ravitsemuksella voit vaikuttaa verensokeritasapainoosi, 

verenpaineeseesi, veren rasva-arvoihisi ja siihen, kuinka 

tehokkaasti insuliini vaikuttaa elimistössäsi. 

Ravitsemuksen tulisi perustua virallisiin 

ravitsemussuosituksiin, jotka ohjeistavat käyttämään 

ruokakolmiota ja lautasmallia. Näiden avulla voit koostaa 

ateriasi niin, että saat tarvittavat ravintoaineet ja riittävästi 

energiaa. Muista, että painonhallinnassa on tärkeää 

keskittyä erityisesti rasvan laatuun, suolan ja sokerin käytön 

kohtuullistamiseen sekä runsaaseen kasvikunnan tuotteiden 

ja kuidun saantiin.  

Lisää terveellisestä ravitsemuksesta:  

www.ravitsemusneuvottelukunta.fi ravitsemussuositukset 

  

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/
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Liikunta 
Liikunta auttaa sinua jaksamaan paremmin arjessa ja 

kohentaa kokonaisvaltaista terveyttäsi monin eri tavoin. 

Hikoilua ja hengästymistä aikaansaava liikunta sekä 

rauhallisempi arkiaktiivisuus ovat merkittäviä tekijöitä 

hoitotasapainon kannalta, kunhan harrastat liikuntaa 

säännöllisesti. Säännöllinen liikunta kohdistaa rasvakudoksen 

vähenemistä erityisesti vyötärörasvaan, laskee 

verensokeriarvoja, kohentaa veren rasva-arvoja sekä laskee 

verenpainetta.   

Lihaskudos on tärkein sokerin käyttäjä kehossa, joten 

säännöllinen, nousujohteinen sekä omaan kuntoosi nähden 

sopivan raskas lihasvoimaharjoittelu parantaa 

insuliiniherkkyyttä sekä verensokeritasapainoa. Lihasmassa 

kuluttaa levossa kolme kertaa enemmän energiaa kuin 

rasvakudos, joten lihaskuntoharjoittelu helpottaa sinua myös 

laihduttamisessa sekä painonhallinnassa. 

Liikuntavinkkejä: 

www.terveysverkko.fi  tietopankki työikäisille 

www.terveyskirjasto.fi  liikunta ja tyypin 2 diabetes 

http://www.terveysverkko.fi/
http://www.terveyskirjasto.fi/
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Liikunta rentouttaa ja virkistää  
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Kontrollitutkimukseni 
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verenpaine (RR) 
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virtsan albumiini ja GFR (munuaisten suodatusnopeus) 
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Jalkani on tarkistettu (pvm): 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Silmänpohjani on kuvattu (pvm): 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Olen käynyt hammaslääkärissä viimeksi (pvm): 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Omat muistiinpanoni ja yhteystiedot 
 

lääkärini:_______________________________ 

hoitajani:_______________________________

_______________________________________ 

Näitä lääkkeitä käytän: 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Hyviä nettisivustoja 
 

www.diabetes.fi 

www.ukkinstituutti.fi  

www.tampere.fi/terveystutka 

www.tampereendiabetesyhdistys.fi 
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