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Taustatiedot 
 

Diabetesliitto toteutti marraskuussa 2020 kyselyn diabetesta sairastavien lasten vanhemmille diabeteksen 

koulupäivän aikaisesta hoidosta. Kyselyyn vastasi 415 diabetesta sairastavan lapsen vanhempaa. Kysely 

toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä. Kysely lähetettiin kohderyhmälle Diabetesliiton jäsenrekisterin 

kautta. Lisäksi kyselyä mainostettiin Diabetesliiton verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.  

Kolmannes (36 %) diabetesta sairastavista lapsista kävi 1-3 luokkaa (n=150), toinen kolmannes (37 %) kävi 4-

6 luokkaa (n=156) ja neljännes (25 %) kävi 7-9 luokkaa (n= 107).  

Yli puolella lapsista (57 %) diabeteksen hoitomuotona oli insuliinipumppu ja vajaalla puolella (43 %) oli 

insuliinikynät. Glukoosisensori oli käytössä 98 %:lla lapsista.  

 

Diabetesta sairastavan lapsen diabeteksen koulupäivien aikaisen hoidon suunnittelu  
 

Kyselyssä selvitettiin toimintatapoja diabeteksen koulupäivien aikaisen hoidon suunnittelusta tilanteissa, 

joissa lapsi sairastuu peruskouluikäisenä diabetekseen tai diabetesta sairastava lapsi siirtyy esikoulusta 

peruskouluun. Tällaisissa tilanteissa valtaosalla (87 %) järjestettiin yhteistyöpalaveri koulun kanssa. 

Yhteistyöpalaverin kutsui useimmiten koolle vanhemmat (33 %), kouluterveydenhoitaja (23 %) tai 

diabeteshoitaja (20 %). Harvemmin yhteistyöpalaverin kutsui koolle opettaja, rehtori, koulunkäynninohjaaja 

tai kuntoutusohjaaja. Valtaosassa yhteistyöpalavereissa oli läsnä vanhemmat (98 %), opettaja (91 %) ja lapsi 

itse (74 %) (Kuva 1.). Joku muu-vaihtoehdon vastanneet raportoivat, että yhteistyöpalaverissa mukana oli 

ollut myös diabeteshoitaja, erityisopettaja, iltapäiväkerhon ohjaaja, vararehtori tai kuntoutusohjaaja.  

 

 Kuva 1. Yhteistyöpalaverissa mukana olevat henkilöt 

Mikäli varsinaista yhteistyöpalaveria koulussa ei järjestetty, vanhemmat keskustelivat lapsen diabeteksen 

hoidosta useimmiten luokanvalvojan, avustajan ja terveydenhoitajan kanssa. Koko koulun henkilökuntaa 

informoitiin joko luokanvalvojan toimesta tai Wilma-viestillä.  Vanhemmat usein kuvasivat olevansa mukana 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Yhteistyöpalaverissa mukana olevat



lapsen kanssa koulussa ensimmäisellä viikolla. Osa vanhemmista oli tehnyt omat ohjeet kouluhenkilökuntaa 

varten.  

Yhteistyöpalaveria lapsen diabeteksen hoidosta järjestettiin harvemmin, mikäli lapsi kävi 7–9 luokkaa. 

Tällaisissa tilanteissa vanhemmat useimmiten informoivat lapsen diabeteksesta Wilma-viestillä tai 

puhelimitse. Diabeteksesta informoitiin erityisesti luokanvalvojaa ja kouluterveydenhoitajaa. Lisäksi 

täytettiin erityisruokavaliolomake keittiöhenkilökuntaa varten.  

Kolmelle neljästä (74 %) diabetesta sairastavasta lapsesta on tehty henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma 

diabeteksen omahoidon toteuttamista varten koulupäivien aikana. Vanhemmista 4 % ei tiedä, onko kyseistä 

suunnitelmaa tehty. Lääkehoitosuunnitelma on tehty harvemmin 7–9-luokkalaisille: heistä puolelle (49 %) 

suunnitelmaa ei ole tehty. Lääkehoidon suunnitelma päivitetään 67 %:lla kerran vuodessa. Useammin kuin 

kerran vuodessa se päivitetään 13 %:lla ja harvemmin kuin kerran vuodessa 16 %:lla vastanneista. Vastaajista 

4 % raportoi, ettei lääkehoidon suunnitelmaa ole koskaan päivitetty.  

Valtaosalla (80 %) on selkeästi kirjattu henkilöt, jotka vastaavat lapsen koulupäivän aikaisen diabeteksen 

hoidon toteutumisesta. Vastanneista vanhemmista 6 % ei tiedä, onko hoidosta vastaavia henkilöitä kirjattu. 

Joka neljäs (24 %) vanhempi vastasi, että hoidosta vastaavan henkilön varalle ei ole nimetty varahenkilöä. 

Monet (62 %) vanhemmat vastasivat, että hoidosta vastaavien henkilöiden vastuulla olevat asiat on selkeästi 

kirjattu ja sovittu. Joka neljäs kuitenkin vastasi, että vastuita ei ole selkeästi kirjattu ja sovittu. Vanhemmista 

15 % ei osannut sanoa, onko vastuista sovittu.  

Lapsen diabeteksesta kertominen kouluyhteisössä 
 

Valtaosa lapsista (75 %) on itse kertonut luokkatovereille sairastavansa diabetesta. Lapsen lisäksi asiasta on 

usein kertonut myös opettaja (52 %) tai lapsen vanhempi (25 %). Usein (77 %) lapsen diabeteksesta tiesi 

koko kouluhenkilökunta. Viidenneksessä tilanteissa (22 %) lapsen diabeteksesta tiesi vain henkilöt, jotka 

auttavat lasta diabeteksen hoidossa.  

 

Diabeteksen hoidon käytännön toteutuminen koulupäivien aikana 

Koulunkäynnin avustaja auttoi yli puolia (54 %) diabetesta sairastavista lapsista diabeteksen hoidossa 

koulupäivien aikana. Vanhemmista kolmannes (29 %) vastasi, että lapsi ei tarvitse apua diabeteksen hoidossa 

koulupäivien aikana. Avun tarvitsemattomuus oli yleisempää 7–9-luokkalaisilla. Vanhemmista, joiden lapsi 

on 7–9-luokkalainen, 13 % vastasi, että lapsi ei saa tukea diabeteksen hoidossa koulupäivien aikana, vaikka 

sitä tarvitsisi.  

Mikäli lapsi hoitaa diabetesta itsenäisesti koulupäivien ajan, lapsen turvallisen diabeteksen hoidon 

toteutumisen koulupäivän aikana varmistaa yli puolella kouluavustajat (51 %) ja kolmanneksella opettaja (30 

%). Harvemmin hoidon varmisti terveydenhoitaja tai lapsen vanhemmat. Kolmanneksella (31 %) hoidon 

turvallista toteutumista ei varmista kukaan. Lapsen diabeteksen hoito jää varmistamatta useammin 7–9-

luokkalaisilta: tämän ikäisten lapsen vanhemmista 54 % vastasi, ettei hoidon toteutumista varmisteta. 

Vastaava osuus 4–6-luokkalaisilla oli 14 %.   

Lähes jokaisella (99 %) diabetesta sairastavalla lapsella on mahdollisuus toteuttaa diabeteksen omahoitoa 

koulutunnin aikana, jos siihen on ollut tarve. 



Vanhemmista 54 % vastasi, että lapsella ei ole verensokereiden etäseurantajärjestelmää käytössä. Mikäli 

etäseurantajärjestelmä oli käytössä, 45 % vanhemmista seuraa lapsen verensokereita sen avulla koulupäivien 

aikana. Vanhemmista 12 % vastasi kouluhenkilökunnan edustajan hyödyntävän etäseurantajärjestelmää. 

Vanhemmista 65 % tiesi, miten hoidossa avustavien henkilöiden osaaminen on varmistettu. Vajaa puolet (43 

%) vanhemmista vastasi, että lapsen diabeteksen hoitoon osallistuvat henkilöt tiesivät, miten toimia 

hypoglykemiatilanteissa. Vanhemmista 15 % vastasi, että toimintaohjeet tiesivät koko koulun henkilökunta 

ja 14 % vastasi, että kaikki lapsen opettajat. Neljänneksellä (28 %) vanhemmista ei ollut tiedossa, kuka 

koulusta tiesi toimintaohjeet hypoglykemian varalle. 

Valtaosa vanhemmista oli tyytyväisiä diabetespoliklinikalta saamaansa tukeen: vain 14 % oli melko tai erittäin 

tyytymättömiä. Useammat vanhemmista olivat myös tyytyväisiä informaation kulkuun erityistilanteissa ja 

yhteistyöhön kouluhenkilökunnan kanssa. Hieman tyytymättömämpiä yhteistyöhön olivat 7–9-luokkalaisten 

lasten vanhemmat. 1–3-luokkalaisten lasten vanhemmista 60 % oli erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön koulun 

kanssa, kun vastaava osuus 7–9-luokkalaisten lasten vanhemmilla oli 27 %. Yläkouluikäisten lasten 

vanhemmat olivat myös hieman tyytymättömämpiä informaation kulkuun (ka 3,0), kuin alakoululaisten 

lasten vanhemmat (ka 3,3).  

 

 

Kuva 2. Vanhempien tyytyväisyys yhteistyön eri osa-alueisiin.  
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Ruokailuihin liittyvät käytänteet 
 

Lähes jokainen lapsi (99 %) syö ruoan muiden luokkalaisten kanssa. Valtaosa lapsista, jotka tarvitsevat apua 

hiilihydraatti- ja insuliinimäärien arvioinnissa, saavat siihen apua kouluhenkilökunnalta (Kuva XX).  

 

Kuva 3. Lapsen mahdollisuus saada tukea hiilihydraatti- ja insuliinimäärien arvioinnissa. 

Lapsista 71 % annostelee insuliinin ruokalassa. Omassa koululuokassa ennen ruokailua insuliinin annostelee 

13 % ja WC:ssä 8 %. Muita mahdollisia paikkoja insuliinin annostelemiseen oli pukuhuoneet, 

terveydenhoitajan tilat, opettajien huoneessa tai jokin muu, rauhallinen tila.  

 

 

Kuva 4. Lapselle tarjotaan koulussa välipala osana diabetekseen liittyviä tukitoimia 
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Lapset ja koulut erosivat sen suhteen, miten toimitaan koulun tarjoaman välipalan suhteen (Kuva 4). Lapsista 

vajaa puolet (43 %) saa koulusta välipalan osana diabeteksen hoidon tukitoimia. Vajaa kolmannes (28 %) ei 

saa välipalaa.  Joka viides lapsi (19 %) ei syö välipalaa, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Välipalan väliin 

jättäminen on yleisempää yläkoululaisilla lapsilla, joista kolmannes (35 %) ei syö välipalaa, vaikka se olisi 

mahdollista. Muutamat lapset saavat välipalan iltapäiväkerhossa.  

Monet lapsista (66 %) huolehtii itse hypoglykemiaan varattavien eväiden säilyttämisestä ja ottamisesta. Yhtä 

usein (65 %) asiasta huolehtii avustaja. Vastaavassa tilanteessa päävastuu oli 39 % opettajilla. 

Keittiöhenkilökunta huolehti eväistä 14 %:lla tilanteista. Harvemmin hypoglykemian varalle otetuista eväistä 

huolehti terveydenhoitaja tai lapsen vanhemmat.  

 

Onnistumiset diabeteksen koulupäivien aikaisessa hoidossa 

Vanhempien kokemukset vaihtelivat sen suhteen, mitkä asiat diabeteksen koulupäivien aikaisessa hoidossa 

sujuivat ongelmitta ja mitkä tuottivat haasteita. Monet vanhemmat toivat vastauksissa esiin, ettei erityisiä 

ongelmia lapsen diabeteksen hoidossa koulupäivien aikana ole ilmennyt. Erityisen tyytyväisiä vanhemmat 

olivat yhteistyöhön kouluhenkilökunnan kanssa. Molemmin suuntainen yhteydenpito on avointa ja 

kommunikointi sujuvaa.  

”Olen tyytyväinen, että jos tulee ongelmatilanne tai kysymys niin koulusta soitetaan rohkeasti. Tehdään 

tiivistä yhteistyötä.” 

Avustajien rooli lapsen tukijana ja auttajana oli tärkeä. Useat vanhemmat olivat tyytyväisiä avustajien 

ammattitaitoon sekä avustajan ja lapsen väliseen suhteeseen. Useat vanhemmat kuvasivat koko koulu- ja 

opetushenkilökunnan olevan sitoutuneita lapsen diabeteksen hoitoon. Opettajat olivat kiinnostuneita ja 

huomioivat diabeteksen eri tilanteissa. Myös koulun johdon asenne sai useilta vanhemmilta kiitosta. 

Terveydenhoitajan aktiivisuus ja huolehtivaisuus teki useiden lasten diabeteksen koulupäivien aikaisesta 

hoidosta sujuvaa. Sujuvuutta kouluaikana lisäsi se, että henkilökunta pysyi samana vuodesta toiseen. 

”Avustajat ja opettajat ovat ottaneet hienosti asian hoitaakseen. Koululla on ymmärretty lapsemme 

diabeteksen haasteet ja jatkuva tuen tarve.” 

”Tällä hetkellä on ajankohtaisena lapsen omatoimisuuden tukeminen ja itsenäiseen omahoitoon siirtyminen 

koulussa. Koulu tukee hienosti ja mahdollistaa siirtymisen lapsen tarpeiden mukaisesti, taustatukea on aina 

saatavilla avustajalta. Kommunikaatio koulun ja kodin välillä toimii hienosti. Koulun asenne ollut alusta asti 

erinomainen, rehtorista lähtien.” 

Useat vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä diabeteksen hoitoon käytännön sujuvuuteen koulupäivien 

aikana. Koulupäivien aikana verensokereiden systemaattinen seuranta sekä ohjeidenmukainen reagoiminen 

verensokerin vaihteluihin sujuu usein ongelmitta. Hiilihydraatit ja ateriainsuliinit arvioidaan oikein tai lapsi 

sai määrien arviointiin tukea. Diabetes huomioitiin erityistilanteissa, kuten retkillä ja liikuntatunneilla. 

Vanhemmat olivat tyytyväisiä koulun tarjoamaan monipuoliseen välipalaan. Lapsille mahdollistettiin 

sujuvasti hoitotoimet oppituntien aikana. Vanhemmat olivat tyytyväisiä myös siihen, että henkilökunta 

muistuttaa mittauksista, mikäli lapsi huolehtii diabeteksen hoidosta itsenäisesti.  

”Lapsi saa tarvitsemansa avun, arvot kirjataan ylös vihkoomme, avustajilla on rohkeutta ja tietoa riittävästi, 

eivät turhaan soittele meille vanhemmille. Voimme luottaa heihin” 



Vastanneista vanhemmista 86 % kokee olonsa turvalliseksi lapsen koulupäivien aikaisen diabeteksen hoidon 

suhteen. Turvattomuus oli hieman yleisempää yläkouluikäisten lasten vanhemmilta, joista turvattomuutta 

koki joka viides (19 %). 

Haasteet diabeteksen koulupäivien aikaisessa hoidossa 

Vanhemmat kuvasivat haasteita ilmenneen tilanteissa, joissa koulu- ja opetushenkilökunnalla ei ole 

ymmärrystä diabeteksesta sairautena. Ongelmia ovat aiheuttaneet tilanteet, joissa lapsen diabeteksen 

hoidosta vastaavilla henkilöillä ei ole riittävästi osaamista diabeteksen hoidosta tai näiden henkilöiden 

vaihtuvuus on suuri. Avustajien vähäisyys ja avustajien useat päällekkäiset työtehtävät aiheuttavat haasteita 

välittömän avun saamisessa.  

” Ongelma on mielestäni täysin lähtöisin koulun aikuisten asenteesta diabetesta kohtaan. He kokivat/kokevat 

ehkä edelleenkin, että diabeteksen omahoidossa tukeminen ei ole heidän tehtävänsä vaan että diabetes vain 

haittaa heidän työtään. Ja että diabetes-asiat tulee hoitaa jossain muualla kuin koulupäivän aikana, mikä ei 

tietenkään vastaa todellisuutta, mutta aikuisten ihmisten voimakasta ennakkoasennetta on lähes 

mahdotonta muuttaa” 

”Avustajat vaihtelivat tilanteen mukaan. Lapsi jätettiin pariin kertaan pois mm retkeltä viime tingassa siksi, 

ettei avustajaa saatu matkaan mukaan. Avustajien diabetestuntemus vaihteli. Ei auta, että esim. hoitoyksikkö 

on halukas järjestämään koulutusta koulunkin henkilökunnalle, jos koulun toiminnasta vastaavat tahot eivät 

näe sen vastaanottamista tarpeellisena.”  

Osa vanhemmista kuvasi, ettei lapsi saa aina tarvitsemaansa tukea tai apua diabeteksen hoitoon koulupäivien 

aikana. Joskus taustalla oli se, ettei selkeitä vastuita ollut sovittu koulu- ja opetushenkilökunnan kesken. 

Ongelmia ovat aiheuttaneet myös tilanteet, joissa vastuu- ja varahenkilöt ovat olleet samanaikaisesti pois.  

Kiire oli myös tuottanut ongelmia lapsen avun saamisessa.  

”Määrätty henkilö seuraamaan, että mittaukset tehdään, insuliinit pistetään ja paljon ruokaa otetaan. 

Kunnon vastuuhenkilöä ei koskaan ole ja pitää luottaa omaa lapseen kaikessa näissä ja toivoa, että kaikki 

tarvittu tehdään...” 

”Avustajan poissa ollessa, varahenkilö on "hukassa" asioiden kanssa. Toista varahenkilöä ei ole joten 

molempien poissaollessa lapsi ei voi mennä kouluun tai iltapäivätoimintaan.” 

Diabeteksen hoidon käytänteissä oli myös osalla ilmennyt haasteita. Hiilihydraatti- ja insuliinimäärien 

arviointi oli osalla haastavaa. Nämä näkyivät koulupäivien ja -matkojen aikaisina hyper- ja hypoglykemioina. 

Vanhemmat kuvasivat verensokerivaihteluiden taustalla olleen myös sovittujen käytäntöjen noudattamatta 

jättämistä, hypoglykemiapelkoa, ennakoimisen vaikeutta ja omahoidon välineiden käytön ongelmia.  

”Korkeitten/matalien sokeriarvojen korjaaminen on koulussa haastavaa. Usein matalaa korjataan liian 

suurella hh määrällä. Korkeita arvoja ei uskalleta korjata tarpeeksi isolla insuliini määrällä. Lasta häiritsee 

välitunnilla, kun avustaja mittailee sokereita, eikä luota siihen, että sensorin hälyytykset toimivat ja lapsi osaa 

kyllä hälyytyksiin reagoida.” 

Jonkin verran ongelmia on ilmennyt informaation kulussa. Informaation kulun haasteita on ilmennyt koulu- 

ja opetushenkilökunnan välillä sekä koulu- ja opetushenkilökunnan ja vanhempien välillä. Lapsen sairaudesta 

tiedottamisesta huolimatta kaikki henkilökunnan jäsenet eivät ole olleet tietoisia diabeteksesta. Vanhemmat 

eivät aina saaneet riittävästi tietoa avustajien paikallaolosta tai erityistilanteista koulupäivien aikana.  

” Sensorin irtoamisesta koulupäivän aikana ei ole ilmoitettu kotiin vaan on lähetetty lapsi sokeria mittaamatta 

kotimatkalle” 



” Tieto ei kulje kaikille. Pelottaa, jos jotain käy, niin osataanko toimia.” 

Ruokailut olivat osalla tuottanut haasteita. Ongelmia on tuottanut ruokailuiden epäsäännöllinen rytmi, 

riittämätön aika ruokailuun ja hoitotoimenpiteiden suorittamiseen sekä riittämätön tuki diabeteksen 

hoidossa ruokailuiden yhteydessä. Myös lapsen oikeus ilmaiseen välipalaan ja hypoglykemiaa varten 

varattuihin eväisiin on aiheuttanut osalla haasteita.  

”Ihan kaikki opettajat eivät ole muistaneet, että lapsen täytyy välillä syödä välipalaa ja siksi voi olla 

myöhässä tunnilta, josta tietenkin tulee myöhästymismerkintä.” 

”Ruokailussa välillä, jos haluaisi ottaa lisää, niin ei kuulemma onnistu, kun annostelun jälkeen ohjaaja on jo 

menossa muualle. Toki opettaja katsoo, että syö sen mitä on laskettu, mutta joskus haluaisi ottaa myös 

lisää kun muutkin ottavat.” 

Diabetesta sairastavan lapsen oma toiminta aiheuttaa osan koulupäivien aikaisista haasteista diabeteksen 

hoidossa. Hoidon unohtuminen, ruokailuiden niukkuus tai väliin jättäminen sekä hypoglykemiaa varten 

varattujen eväiden puuttuminen ovat aiheuttaneet osalla ongelmia. Tällaiset haasteet ovat tyypillisempiä 

nuorilla diabetesta sairastavilla. Osa vanhemmista toi vastauksissa kuitenkin esiin, että diabeteksen 

koulupäivien aikainen hoito on alkanut sujua paremmin, kun lapsi on alkanut itse hoitaa diabetesta.  

” Joskus lapsi "unohtaa" mitata sokerin ja laittaa inskat, eikä opettaja ole huomannut tätä. Aikaisemmin 

koulunkäyntiavustaja tuli luokkaan katsomaan, että inskat laitetaan, mutta tänä vuonna (5.lk) ei avustajaa 

ole saatu ja sovittiin, että opettaja katsoo perään.” 

” Lapsi ei halua, että vanhemmat etäseuraavat ja muutenkin toivoo erittäin vähän huomioida, koska kokee 

erilaisuutta.” 

 

 


