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1 Esipuhe
Diabetesbarometri 2021 -raportin mukaan koronapandemian aikana diabetesta sairastavien omahoidon tuen 
toteutumisessa on ollut suuria haasteita. Moni diabetesta sairastava on kokenut jääneensä yksin sairautensa 
kanssa. Lisäksi hoidon kulmakivenä toimivassa omahoidon tuen resurssoinnissa on suuria alueellisia eroja.

Diabeteksen ennaltaehkäisy ja hyvä hoito ovat kansaterveydellisesti merkittävässä roolissa. Omahoitonsa 
tueksi diabetesta sairastavat tarvitsevat kohdennettua ja helposti saavutettavaa tietoa ja tukea. Verkossa 
tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Tieto on kuitenkin pirstaleista, ja itselle sopivan sekä luotettavan 
tiedon äärelle löytäminen voi tuntua vaikealta.

Juuri nyt on otollinen aika kehittää diabeteksen hoitoa ja erityisesti omahoitoa tukevia palveluita. Kun so-
te-uudistuksessa suunnitellaan tulevien hyvinvointialueiden toimintaa sekä asukkaiden hoitoa ja terveyden 
edistämistä, avautuu aivan uusi mahdollisuus järjestää diabetesta sairastavien hoito: diabeteksen hoitoa voi-
daan yhtenäistää ja omahoidon tuen toteutumista ja resursointia tarkastella alueen tarpeista käsin.

Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia omahoidon tuen sisältöihin, toteuttamiseen ja resursointiin. Digi-
taalisia palveluja suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon näiden käyttäjien näkökulma.

Tämä raportti on laadittu osana Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku -hanketta. Raportin vastaukset ke-
rättiin Diabetesbarometri 2021 -kyselyn yhteydessä. Tavoitteena oli selvittää diabetesta sairastavien, riskissä 
olevien ja heidän läheistensä tiedon ja omahoidon tuen tarpeita. Lisäksi haluttiin kerätä kohderyhmien aiem-
pia käyttökokemuksia digitaalisista palveluista ja tietoa sitä, millaisista digitaalisista palveluista he kokisivat 
hyötyvänsä omahoitonsa tukena tulevaisuudessa.

Raportti toimii hankkeessa koostettavien digitaalisten hyvinvointipolkujen kehittämistyön pohjana. Raportin 
tiedot ovat käyttökelpoisia myös suunniteltaessa diabeteksen hoidon kehittämistä ja omahoidon tuen resur-
sointia uusilla tulevilla hyvinvointialueilla.

Tanja Kulmala
Viestintäsuunnittelija
Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku -hanke
Diabetesliitto
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2 Digiraportin menetelmät  
 ja aineiston kuvaus
2.1  Diabetesta sairastavat, läheiset ja riskissä olevat

Diabetesbarometri on kahden vuoden välein koostettava raportti, joka tarjoaa tietoa diabeteksen eri tyypeis-
tä, esiintyvyydestä, hoidosta ja resursoinnista sekä näiden kehittämistarpeista. Diabetesliitto koostaa rapor-
tin kahden vuoden välein keskustelun ja kehittämistoimien pohjaksi. 

Digiraportin aineisto kerättiin osana Diabetesbarometri 2021 -kyselyä syys-lokakuussa 2021. Webropol-poh-
jainen kyselylinkki (Liite 1) oli avoinna 15.9.–17.10.2021. Kyselystä oli sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen 
versio. Kyselylinkki lähetettiin diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen sekä tyypin 2 diabetesriskissä 
oleville henkilöille sähköpostitse Diabetesliiton jäsenrekisterin kautta. Linkkiä jaettiin myös Diabetesliiton 
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram). Lisäksi Diabetesta sairastavan 
hyvinvoinnin polku -hankkeen kanssa yhteistyötä tekevillä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeilla oli mahdol-
lisuus jakaa kyselylinkkiä hankkeidensa verkkosivuilla sekä omilla somekanavillaan.

Digikyselyssä selvitettiin muun Diabetesbarometri-kyselyn ohella diabetesta sairastavien ja riskissä olevien 
sekä heidän läheistensä omahoidon tuen tarpeita sekä heidän aiemmin käyttämiään digitaalisia palveluja ja 
niistä saatuja käyttökokemuksia. Lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää, millaisista digitaalista palveluista ja sisäl-
löistä vastaajat tulevaisuudessa kokevat hyötyvänsä omahoitonsa tukena.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 4 635 henkilöltä. Vastaajista 69 % oli naisia ja 31 % miehiä. Puolet vas-
taajista (49 %) oli iältään 60–75-vuotiaita ja noin neljännes (27 %) oli 40–59-vuotiaita. Yli 76-vuotiaita ikään-
tyneitä vastaajista oli noin 9 %. Alle 40-vuotiaiden vastaajien ikäluokkien prosentuaaliset osuudet olivat alle 
6 prosenttia. (Kuva 1)

 Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden diabeetikoiden ikä, ikäryhmittäiset prosenttiosuudet.
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Vastaajista valtaosa, 61 % (2 831 henkilöä), sairastaa tyypin 2 diabetesta. Tyypin 1 diabetesta sairastaa 25 % (1 
145 henkilöä), ja 3 % tyypin 1 diabeteksen LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) -muotoa. Diabetesta 
sairastavien lasten huoltajia vastaajista oli 7 % (314 henkilöä), ja 4 % (175 henkilöä) sairastaa jotain muuta 
diabetestyyppiä, tai on muita diabeetikoiden läheisiä tai kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevia. (Kuva 2)

Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden määrä (% vastaajista) diabetestyypin mukaan.

Suurin osa vastaajista (26 %) on sairastanut diabetesta 11–20 vuotta. Yhteensä 27 % vastaajista oli sairastanut 
diabetesta jo pitkään, yli 20 vuotta. Vastaavasti noin puolet (47 %) vastaajista on sairastanut diabetesta 10 
vuotta tai vähemmän. (Kuva 3)

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden sairastamisaika, vuosiryhmittäiset prosenttiosuudet.

Vastaajia oli kaikilta Suomen 21 sairaanhoitopiirin alueilta. Suurin osa vastaajista oli isoimpien sairaanhoi-
topiirien alueilta: 28 % oli Helsingin ja Uudenmaan, 13 % Pirkanmaan, 10 % Varsinais-Suomen, 6 % Poh-
jois-Pohjanmaan ja 5 % Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta. Muiden sairaanhoitopiirien alueilta tulleet 
vastausmäärät olivat alle viisi prosenttia kustakin sairaanhoitopiiristä. (Kuva 4)
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Kuva 4. Kyselyn vastausmäärät (% vastauksista) sairaanhoitopiireittäin.

Digitaalisten hyvinvointipolkujen kehittämiseksi haluttiin selvittää myös syventävää tietoa omahoidon tuen 
tarpeista. Tietoa toivottiin erityisesti siitä, millaista digitaalisessa muodossa olevaa omahoidon tukimateriaa-
lia vastaajat mieluiten käyttäisivät sekä siitä, millaiset digitaaliset palvelut ja työkalut diabetesta sairastavat 
kokisivat toimiviksi ja käyttökelpoisiksi omahoitonsa tukena.

Syventävä tieto digipalvelujen tarkemmista sisällöistä kerättiin diabetestyypeittäin etäyhteyksin järjestetyillä 
kohderyhmähaastatteluilla. Diabetesbarometri 2021 -kyselyn yhteydessä kohderyhmähaastattelusta kiinnos-
tuneet vastaajat jättivät yhteystietonsa, ja osallistujat arvottiin näistä vapaaehtoisista. Vapaaehtoiset kontak-
toitiin ja haastatteluajat sovittiin sähköpostitse.

Kohderyhmähaastattelut järjestettiin Google Meet -kokouksina 21.10.–22.11.2021. Haastattelut tehtiin seitse-
mässä eri sairaustyypeittäin koostetussa ryhmässä. Omiin ryhmiinsä jaoteltiin tyypin 2 diabetesta sairastavat 
(kaksi eri ryhmää), tyypin 1 diabetesta sairastavat 18–39-vuotiaat ja 40–74-vuotiaat, kohonneessa tyypin 2 
diabetesriskissä olevat, tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajat, LADA-diabetesta sairastavat sekä 
diabetesta sairastavien läheiset. Kohderyhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 29 henkilöä.

2.2  Terveydenhuollon ammattilaiset

Diabetesbarometrikyselyyn ohella oma verkkokyselynsä suunnattiin myös terveydenhuollon ammattilaisille. 
Webropol-kysely toteutettiin lokakuussa 12.10.-25.10.2021 (Liite 2). Kyselyt lähetettiin Diabetesliiton eri diabe-
tesyhteistyöryhmien jäsenten sähköposteihin. Kyselyä pyydettiin myös jakamaan diabetestyötä tekeville kol-
legoille omien yksiköiden sisällä.

Kysely oli sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselyssä selvitettiin diabetesta sairastavien hoitoon käytettävien re-
sursseja sekä hoitoprosessien ja hoidon onnistumista sekä näiden kehittämistarpeita.  Lisäksi kysyttiin, millai-
sia digitaalisia välineitä terveydenhuollon ammattilaisilla ja organisaatioilla on käytössä diabetesta sairasta-
vien omahoidon ohjauksen tukena.

Terveydenhuollon ammattilaisten kyselyyn vastasi 89 henkilöä. Vastaajina oli lääkäreitä (n=16), hoitajia 
(n=69), ravitsemusterapeutteja (n=1) ja jalkaterapeutteja (n=2) sekä muita diabeetikoiden hoitoon osallistuvia 
ammattilaisia tai esihenkilöitä (n=1).
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Kyselyyn vastanneista terveydenhuollon ammattilaisista 14 % työskenteli Keski-Suomen, 12 % Etelä-Pohjan-
maan ja 11 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Sekä Varsinais-Suomen että Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin alueella työskenteli 8 % vastaajista. Muiden sairaanhoitopiirien alueilla vastausmäärät oli-
vat alle kuusi prosenttia. Vastauksia ei saatu Ahvenanmaan eikä Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilta.

Ammattilaisilla itsellään tai heidän organisaatiossaan käytössä olevia omahoidon ohjauksen tuen digitaalisia 
välineitä kartoitettiin avoimella kysymyksellä. Kysymykseen saatiin yhteensä 65 vastausta.

Terveydenhuollon ammattilaisista 32 raportoi käyttävänsä ohjaustyönsä tukena erilaisia verensokerisenso-
reiden sekä insuliinipumppujen ja niiden purkuohjelmien tietoja. Diabetesliiton verkkosivuja, Terveyskylän 
Diabetestaloa ja Terveysporttia tai vastaavaa omahoidon ohjauksessa käytti 31 vastaajaa. Vastaajista 12 rapor-
toi, että alueella on käytössä alueellinen diabetesta sairastavan digihoitopolku.

Osa ammattilaista käytti diabeetikoiden ohjaustyössä myös lääkeyhtiöiden tarjoamaa verkkomateriaalia. Nel-
jä vastaajaa kertoi, ettei sairaanhoitopiirillä ole käytössä mitään digitaalisia ohjausvälineitä. (Kuva 5)

 

Kuva 5. Terveydenhuollon ammattilaisten diabetesta sairastavien hoidonohjauksessa käyttämiä 
digitaalisia työkaluja.
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3 Diabetes sairautena, ehkäisy ja hoito  
 sekä omahoidon tuki
Diabetes on yhteisnimi joukolle sairauksia, joita kaikkia yhdistää liian korkea verensokeri (Kuva 5). Kunkin 
diabetestyypin sisällä on vielä lukuisa joukko erilaisia ilmenemismuotoja liittyen moniin eri tekijöihin, esi-
merkiksi verensokerin hallintaan ja hoitomuotoihin, lääkeainevasteeseen ja lisäsairauksiin. Tutkimus pyrkii 
tarkentamaan diabeteksen eri ilmenemismuotoja, näin sairauden ehkäisyä ja hoitoa voitaisiin kohdentaa vielä 
nykyistä tarkemmin. (Kuva 6) (Ahlqvist ym. 2018.)

Kuva 6. Diabetes on yleisnimi joukolle sairauksille, joita kaikkia yhdistää liian korkea verensokeri.

Diabetes on edelleen yksi nopeimmin yleistyvistä kansansairauksista. Kansainvälisen diabetesjärjestön (IDF) 
julkaisu IDF Diabetes Atlas arvioi, että vuonna 2021 ikäryhmässä 20–79 oli noin 537 miljoonaa diabetesta 
sairastavaa eli 10,5 % maailman aikuisväestöstä. Vuoteen 2045 mennessä diabeteksen esiintyvyyden ennus-
tetaan kasvavan 12,2 %:iin, mikä tarkoittaisi sitä, että diabeetikoita olisi noin 783 miljoonaa. (IDF 2021)

Vuosina 2000–2017 tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys väestössä on noussut jonkin verran. Huomattavasti 
enemmän väestössä on noussut tyypin 2 diabetesta sairastavien esiintyvyys, sekä miehillä että naisilla. Eten-
kin miehillä nousu on ollut varsin suuri. (Arffman ym. 2020a). Tarkemmat tiedot diabeteksen ilmaantuvuudes-
ta, esiintyvyydestä sekä verensokeria alentavien lääkkeiden käytöstä on kuvattu Diabetesbarometrissa 2021. 
(Koski 2021)

Säännöllisellä omahoidolla on suuri rooli diabetesta sairastavan hoidon onnistumisessa sekä hyvän hoitotasa-
painon saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Terveydenhuollon ammattilaisen antama omahoidon ohjaus ja tuki 
auttavat diabeetikkoa omaksumaan diabeteksen hoidossa tarvittavat tiedot ja taidot sekä valmiudet. Omahoi-
don tuen tarkoituksena on myös auttaa diabetesta sairastavaa sopeutumaan sairauden kanssa elämiseen ja 
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hoitoon liittyviin haasteisiin. (Laivuori & Ilanne-Parikka 2018).

Hyvän hoitotasapainon saavuttamisen ohella omahoidon tuella on tärkeä rooli myös lisäsairauksien ehkäisys-
sä ja elämänlaadun ylläpitämisessä. Onnistunut omahoito edellyttää yhteistyötä moniammatillisen ja tukea 
antavan terveydenhuollon asiantuntijatiimin kanssa. (Holt ym. 2021). 

Diabetesta sairastavan tilanne muuttuu ajan, diabeteksen etenemisen sekä mahdollisten lisäsairauksien il-
maantumisen ja elämänvaiheiden muuttumisen myötä. Siksi myös omahoidon ohjauksen ja tuen sisällöt 
muuttuvat ajan saatossa jokaisen diabetesta sairastavan kohdalla. (Greenwood DA ym. 2021, Laivuori & Ilan-
ne-Parikka 2018). 

Onnistuneen omahoidon kannalta on tärkeää, että diabetesta sairastavalle on tarjolla oikea-aikaista tietoa ja 
tukea aina sairastumishetkestä kuntouttavaan toimintaan. (Laivuori & Ilanne-Parikka 2018). Omahoidon tuki 
on erityisen tärkeää diagnoosihetkellä, tai jos hoitotasapainoa ei löydy, sekä siirtymävaiheissa (esimerkiksi 
hoitovastuun siirtyessä lasten hoitoyksiköstä aikuisten yksikköön tai asuinpaikan muuttuessa sairaanhoitopii-
ri vaihtuu) ja diabeteksesta johtuvien lisäsairauksien tai komplikaatioiden ilmaantuessa (Holt ym. 2021).
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4 Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut
 diabeteksen hoidossa
Tulevaisuudessa erityisesti ikääntyvä väestö tarvitsee entistä enemmän tukea hyvinvointinsa ja terveyten-
sä edistämiseen. (STM 2016). Ikääntymisen ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden nousun ohella 
moniammatillinen ja monipuolinen omahoidon ohjaus edellyttävät terveydenhuollolta runsaasti resursseja. 
(Laivuori & Ilanne-Parikka 2018)

Diabetesbarometri 2021:n (Koski 2021) mukaan tyypin 2 diabetesta sairastavien omahoidon tukipalveluiden 
saaminen on jo nyt jonkin verran hajanaista, ja osassa hoito-organisaatioista resurssien puute rajoittaa voi-
makkaasti palveluiden saatavuutta. Digitalisaatio toimiikin yhtenä ratkaisuna diabetesta sairastavien palve-
luiden ja omahoidon tuen lisääntyvään tarpeeseen.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön lisääminen mahdollistavat täysin uudenlaisten vaihto-
ehtojen luomisen vanhoille ja tutuille toiminnoille. Digitalisaation avulla tietoa voidaan koota ja tarjota laajalle 
joukolle ihmisiä parempien valintojen tekemiseksi sekä palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja parantami-
seksi. (STM 2016). Erityisesti digitalisaatio tarjoaa ratkaisuja diabetesta sairastavien omahoidon tukeen, joka 
on lääkehoidon ohella yksi tärkeimmistä diabeteksen hoidon kulmakivistä. (Laivuori & Ilanne-Parikka 2018).

Digitaalisten palveluiden ja työkalujen käyttö omahoidon ohjauksessa vapauttavat resursseja ja auttavat opti-
moimaan sekä diabetesta sairastavien että ammattilaisten ajankäyttöä (Laivuori & Ilanne-Parikka 2018). Digi-
taalisen teknologian kehittyminen ja älylaitteiden lisääntyminen on jo nyt mahdollistanut esimerkiksi veren-
sokeriseurannan ja sensoroinnin yleistymisen tyypin 1 diabeteksessa (Greenwood DA ym. 2021). Omahoitoa 
tukevien digitaalisten ratkaisujen toimivuudesta on tutkimusnäyttöä myös tyypin 2 diabetesta sairastavien 
glukoositasapainon ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi digipalveluiden ja digitaalisen oma-
hoidon tuen avulla voidaan yhdenvertaistaa palveluiden saatavuutta eri alueiden välillä. 

Digitalisaation kehittyminen ja esimerkiksi tekoäly mahdollistavat uusien hyvinvointipalveluiden ja työkalujen 
kehittämisen varsin nopeassakin tahdissa. Uusista mahdollisuuksista huolimatta digitaalisia palveluja kehitet-
täessä on tärkeä kuunnella asiakasryhmien toiveita ja tarpeita ja koota digitaaliset työkalut käyttäjälähtöisiksi 
kokonaisuuksiksi. (STM 2016). Huomionarvoista myös on, että digitaalinen omahoidon ohjaus ei voi kokonaan 
syrjäyttää kasvokkain tapahtuvaa ohjausta. Vaikka uusille sukupolville digitaalisuus on oletusarvo, ei kaikilla 
ole mahdollisuutta tai valmiuksia käyttää digilaitteita ja sähköisiä työkaluja. (Laivuori & Ilanne-Parikka 2018, 
STM 2016).

Diabetesbarometrin yhteydessä toteutetussa digikyselyssä terveydenhuoltoalan digitaaliset palvelut määri-
teltiin tietotekniikkaan perustuviksi välineiksi ja palveluiksi, joita käytetään esimerkiksi sairauksien ehkäisys-
sä ja hoidossa sekä terveydentilan arvioinnissa ja seurannassa. Nämä palvelut tukevat ja tehostavat jo olemas-
sa olevia toimintatapoja luomalla niiden rinnalle uusia vaihtoehtoja (Kuva 7).
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Kuva 7. Kyselyssä vastaajilta kartoitettuja aiemmin käytössä olleita digitaalisia palveluja.
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5 Tyypin 1 diabetesta sairastavat
Kyselyyn vastasi yhteensä 1 145 tyypin 1 diabetesta sairastavaa. Heidän vastauksiaan tarkastellaan kahdessa 
eri ikäryhmässä: 1) 18–39-vuotiaiden ja 2) 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä.

5.1  18–39-vuotiaat tyypin 1 diabetesta sairastavat

Tyypin 1 diabetesta sairastavia 18–39-vuotiaita vastaajia oli 288. Heistä 81 % oli naisia. Reilusti yli puolet 
vastaajista oli sairastanut diabetesta jo useita vuosia: 38 % oli sairastanut 11–20 vuotta ja 28 % 21–30 vuotta.

Tiedontarvetta ja tukea

Ikäryhmän vastauksissa korostuu mielialaan ja jaksamiseen liittyvä tiedon ja tuen tarve (52 %). Toiseksi eniten 
(38 %) nuoret tyypin 1 diabetesta sairastavat aikuiset kokevat tarvitsevansa tietoa ja tukea diabeteksen ja 
työn yhteensovittamisessa. Myös jalkojen hoitoon (32 %) ja ravitsemukseen (31 %) liittyviin asioihin kaivataan 
lisää tietoa ja tukea. Melkein joka neljäs vastaajista koki tarvitsevansa lisätietoa myös liikunnasta (25 %) sekä 
vertaistuesta (23 %). (Kuva 8).

 
Kuva 8. 18–39-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien kokemus omahoidon aihealueista, joissa on 
tiedon ja tuen tarpeita.

Avoimissa vastauksissa tyypin 1 diabetesta sairastavat 18–39-vuotiaat raportoivat kaipaavansa tietoa ja tukea 
myös perhesuunnitteluun ja painonhallintaan. Lisäksi heitä pohdituttivat liitännäissairaudet, kuten keliakia 
ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Muita mainittuja aihealueita olivat diabetes ja kuukautiset, sopeutumisval-
mennus sekä insuliinihoidon ja urheilun yhdistäminen. Vastaajat toivoivat myös avointa keskustelua uusista 
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lääkehoidoista ja diabetekseen liittyvistä tutkimustuloksista. (Kuva 9)
 

Kuva 9. 18–39-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien avoimissa vastauksissa ilmoittamia 
omahoidon tiedon ja tuen tarpeita.

Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Lähes kaikki (97 %) tyypin 1 diabetesta sairastavista nuorista aikuisisista oli käyttänyt Omakantaa. Diabetes-
liiton verkkosivuilla oli vieraillut 67 % vastaajista. Vastaajat olivat käyttäneet selvästi muita ryhmiä enemmän 
myös Omaoloa (45 %), sähköistä ajanvarausta (52 %) sekä sähköistä asiointia tai etäkontaktia (30 %) ja ver-
kossa olevia esitietolomakkeita tai terveystarkastuksia (28 %). Noin joka kolmas vastaaja oli vieraillut myös 
Terveyskylä.fi-verkkosivustolla. Vain 2 % vastaajista ei ollut käyttänyt mitään digitaalista palvelua.

18–39-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien käyttökokemukset digitaalisista palveluista olivat pääosin 
positiivisia. Käyttö koettiin nopeaksi ja helpoksi, eikä niiden toimivuudesta juuri löydetty moitittavaa. 

”Digitaaliset palvelut toimivat mielestäni sujuvasti.”

”Helppoja ja käteviä käyttää, säästää aikaa ja vaivaa, nopeaa.”

”Yleensä löydän vastaukset digitaalisista palveluista.”

Osa vastaajista hyödyntäisi digitaalisia palveluja mieluusti enemmänkin. Lisäksi osa vastaajista kokee, että 
digitaaliset palvelut ovat vielä suppeita, ns. lapsenkengissä. Toisaalta he myös tunnistivat, että palvelujen 
käytössä on huomioitava vaihtelevat digitaidot eri käyttäjäkuntien välillä. Vastaajien kokemuksen mukaan 
digitaalisten palvelujen saatavuudessa on myös alueellisia eroja. 

”Ei ole kovin kattavat Suomessa.”

”Aika suppeita nämä ovat, mutta jos pitää mennä heikoimpien käyttäjien ehdoilla ei noihin enempääkään voi 
laittaa.”

”Hyviä, digitaaliset palvelut sopivat minulle, mutteivat kaikille.”



Digipalveluraportti 2022

15

”Osa on hyviä, mutta alueellisia eroja on niiden käytöstä ja saatavuudesta. Monen asian voisi hoitaa helposti 
sähköisesti, mutta niihin ei ole mahdollisuutta.”

Hyvinkään toimivien digipalvelujen ei kuitenkaan toivottu supistavan eikä korvaavan kasvokkain tapahtuvaa 
ohjausta ja neuvontaa. Samoin todettiin myös muiden ryhmien vastauksissa.

”Hyvin on asiointi pääasiassa sujunut. Kuitenkaan ei kaiken asioinnin tarvitsisi tapahtua verkon kautta.”

Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Jatkossa tyypin 1 diabetesta sairastavat 18–39-vuotiaat käyttäisivät digitaalisia palveluja edelleen erityisesti 
verensokeriseurantaan ja sensorointiin (71 %). Toiseksi eniten (61 %) vastaajat kokivat, että he hyötyisivät 
mielenhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä digitaalisista työkaluista. He käyttäisivät myös digitaalisessa 
muodossa olevaa ravitsemukseen (49 %), liikuntaan (41 %) ja vertaistukeen (35 %) liittyvää tietoa ja tukea. 
Digimuotoista omahoidon tukimateriaalia diabeteksen ja työn yhdistämiseen toivoi 33 % ja perustietoa diabe-
teksesta 31 % vastaajista. (Kuva 10)

 
Kuva 10. Omahoidon tuen osa-alueita, joihin 18–39-vuotiaat tyypin 1 diabetesta sairastavat 
käyttäisivät digitaalisia palveluja.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien 18–39-vuotiaiden kohderyhmähaastattelussa haastateltavat toivoivat, että 
digitaaliset omahoidon tukityökalut ja -materiaalit perustuvat uusimpaan tutkittuun ja luotettavaan tietoon. 
Tieto voi olla koottuna esimerkiksi verkkosivuille ja sisältää myös interaktiivisia, tietoa havainnollistavia, ku-
via. Perustiedon esittämistä videoiden tai podcastien muodossa ei ryhmässä koettu mielekkäänä. Verkkokurs-
si vastasairastuneelle samoin kuin erilaiset chat-palvelut saivat ryhmässä kannatusta.

Syventävää tietoa digipalvelujen sisällöistä kerättiin erityisesti diabeteksen ja työn yhdistämiseen sekä mie-
len hyvinvointiin ja jaksamiseen. Mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen saralla tyypin 1 diabetesta sairastavat 
18–39-vuotiaat kaipasivat digitaalisia työkaluja muun muassa hoitoväsymyksen nopeaan tunnistamiseen sekä 
hoitoväsymyksen ja muiden mielenterveyden häiriöiden (esimerkiksi masennuksen) erottamiseen toisistaan. 
Edellisiin liittyen toivottiin myös mahdollisuutta jakaa kokemuksia sähköisessä palvelussa ja diabetespoliklini-
koiden matalan kynnyksen hoitaja-chatia.
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Digitaalisia itsehoitotyökaluja kaivattiin myös itsemyötätunnon (vrt. sairauden hoitoon liittyvä perfektionismi 
ja ankaruus) vahvistamiseen sekä diabetekseen liittyvän häpeän käsittelyyn. Näihin aihealueisiin liittyen vas-
taajat kokivat, että digitaalisina tukityökaluina toimisivat vertaistukityyppiset infovideot ja podcastit.

Diabeteksen ja työn yhdistämiseen liittyen vastaajat kaipasivat erityisesti diabetekseen liittyvän tiedon jaka-
mista työnantajille ja esihenkilöille. Digitaalisessa muodossa olevaa tietopakettia työpaikoille toivottiin hypo-
glykemiasta (esim. miten hypoglykemia syntyy, miten siitä toivutaan, eikä se vaikuta työkyvykkyyteen) sekä 
siitä, että verensokeri voi heilahdella myös hyvässä hoitotasapainossa olevassa diabeteksessa. Diabetesta 
sairastaville käytännön vinkkejä sisältävää digitaalista infopakettia toivottiin työpaikalla tapahtuviin ongelma-
tilanteisiin: esimerkiksi verensokerin laskiessa palaverien venymisen vuoksi tai kun yön aikainen verensokeri 
vaikuttaa töihin lähtöön.

5.2  Yli 40-vuotiaat tyypin 1 diabetesta sairastavat 

Kyselyyn vastasi 822 tyypin 1 diabetesta sairastavaa yli 40-vuotiasta henkilöä. Vastaajista 64 % oli naisia. 
Reilusti yli puolet vastaajista oli sairastanut diabetesta jo useita vuosia: Suurin osa vastaajista (36 %) oli sai-
rastanut diabetesta yli 41 vuotta. Noin joka viidennellä (22 %) vastaajalla sairastamisvuosia oli takana 31–40 
vuotta ja 16 %:lla 21–30 vuotta. Alle 20 vuotta oli sairastanut 26 % vastaajista.

Tiedontarvetta ja tukea 

Yli 40-vuotiailla tyypin 1 diabetesta sairastavilla oli erityisesti mielialaan ja jaksamiseen (40 %), jalkojen hoi-
toon (35 %) ja ravitsemukseen (31 %) liittyvää tiedon ja tuen tarvetta. Vastaajat kaipasivat lisätietoa ja tukea 
myös liikunnasta ja unesta (24 %) sekä verensokeriseurannasta ja sensoroinnista ja suun terveydestä (20 %). 
(Kuva 11)

 
Kuva 11. Yli 40-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien kokemus omahoidon aihealueista, joissa 
on tiedon ja tuen tarpeita.

Avoimissa vastauksissa osa yli 40-vuotiaista tyypin 1 diabetesta sairastavista kertoi kaipaavansa yksilöllistä 



Digipalveluraportti 2022

17

hoidonohjausta sekä erityisesti tietoa ja keskustelua insuliinipumppuhoidosta. Myös perustiedon kertausta ja 
tietojen päivitystä sekä tietoa diabeteksen aiheuttamista lisäsairauksista ja komplikaatioista kaivattiin lisää. 

Avoimien vastausten perusteella osa pitkään sairastaneista koki, että asiat ovat hyvin eikä erityisiä tiedon tai 
tuen tarpeita ole. Toisaalta vastauksista nousi esille myös tarve saada tietoa siitä, miten ikääntymisen tuomat 
erityispiirteet vaikuttavat diabeteksen hoitoon (esim. muistin heikkenemisestä johtuvat vaikeudet diabetek-
sen hoidossa). Osaa vastaajista pohdituttivat myös tulevan sote-uudistuksen vaikutukset diabeteksen hoitoon. 
(Kuva 12)

 

Kuva 12. Yli 40-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien avoimissa vastauksissa ilmoittamia 
omahoidon tiedon ja tuen tarpeita.

Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Suurin osa (88 %) yli 40-vuotiaista tyypin 1 diabetesta sairastavista vastaajista oli käyttänyt Omakantaa. 
Diabetesliiton verkkosivuilla oli vieraillut 69 % vastaajista. Puolet vastaajista oli käyttänyt sähköistä ajanvara-
usta esim. lääkärille, hoitajalle tai suun terveydenhuoltoon. Sähköisiä esitietolomakkeita ja sähköistä asiointia 
tai etäkontaktia oli käyttänyt 42 % ja Omaoloa 21 % vastaajista. Terveyskylä.fi-palvelua oli käyttänyt vain 18 
% vastaajista. 4 % vastaajista ei ollut käyttänyt mitään digitaalista palvelua.

Käyttökokemukset digitaalisista palveluista olivat pääosin positiivisia: palvelut toimivat hyvin, ne löydetään 
helposti ja niitä on helppo käyttää. Moni vastaajista myös kokee, että digipalvelut ovat hyödyllisiä ja elämää 
helpottavia ja että niiden kautta löytää itselleen tärkeää lisätietoa.

”Minulle erittäin tärkeitä. Lisätiedon saaminen on kullanarvoista.”

”Kaikki toimivat ja ovat helppoja ja ymmärrettäviä käyttää, digitaaliset palvelut ovat todella hyvä asia.”

Osa vastaajista koki, että erityisesti koronapandemian aikana digipalvelujen käyttö on sujuvoittanut asiointia 
terveydenhuollossa. Työikäiset diabetesta sairastavat kokivat myös, että digitaalisten palvelujen käyttö hel-
pottaa työn ja sairauden hoidon yhdistämistä.

”Chat-palvelu esim. hoitajan tai lääkärin kanssa on tosi kätevää. Ei tarvitse mennä jonnekin, vaan saa asioita 
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hoidettua helposti vain kirjoittamalla. Osaan vaivattomasti kirjoittaa tekstiä koneelle. Mainitsen tässä yhtey-
dessä nyt myös diab. hoitajan joustavuuden korona aikana, jolloin vastaanotto hoitui puhelimitse. Hyvä juttu!

”Helpottavat arjen ja työn yhteensovittamista. Niitä voi käyttää ajasta ja paikasta riippumattomasti.”

Osalle vastaajista digitaalisten palvelujen käyttö aiheutti hankaluuksia, ja osa suorastaan vierasti näiden käyt-
töä. Omat digitaidot koettiin heikoiksi, ja siksi uudenlaisten palvelujen käyttö tuntui vaikealta ja jopa pelotta-
valta. Toisaalta digitaitojen koettiin myös kehittyvän yrityksen ja erehdyksen kautta. Lisäksi osa kertoi käyttä-
vänsä digipalveluita puolisonsa avustamana.

”En pidä koko laitteista, en hallitse niitä.”

”Vierastan digipalvelujen käyttöä ja vältän niitä, pyrin saamaan henkilökohtaista palvelua kasvokkain, koska 
se motivoi minua enemmän omahoidossani.”

”Kun muutaman kerran räpiköi, niin sit alkaa sujua.”

Alueelliset erot ja digipalveluissa käytettävät erilaiset alustat aiheuttivat myös sekaannuksia sekä tunnetta, 
että oikeaa palvelua on vaikea löytää. Parannettavaa löydettiin myös eri palvelujen yhteensovittamisessa. 
Eritoten toivottiin erilaisten sovellusten integraatiota terveydenhuollon järjestelmiin (esimerkiksi verensoke-
riseurannassa). 

”Ei ole aina helppoa löytää juuri sitä tietoa, mitä etsii. Usein eri palvelusivut eivät ole käyttäjän kannalta joh-
donmukaisia. Toisinaan pitäisi tietää heti, minkä kategorian alle oma asia kuuluu...se ei maallikolle ole selvää.”

”On käsittämätöntä, että järjestelmiä on niin monta! Ja vielä käsittämättömämpää on se, että hoitohenkilö-
kunta ei osaa käyttää järjestelmiä ollenkaan. Myöskään mitään faktista ohjetta ei niiden käytöstä ole.”

”Yhteensovittamisessa olisi paljon hyödynnettävä/parannettavaa.”

Ryhmän vastauksissa näkyi myös toive siitä, että digitaaliset palvelut eivät tulevaisuudessa syrjäyttäisi kasvok-
kain tapahtuvia terveydenhuollon kohtaamisia.

”En halua, että palvelut vietäisiin digitaalisiksi. Toivon sydämestäni, että kasvokkain tapahtuvat vastaanotot 
jatkuvat.”

Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Tyypin 1 diabetesta sairastavista yli 40-vuotiaista 70 % uskoi tulevaisuudessa käyttävänsä verensokeriseuran-
taan ja sensorointiin liittyviä digitaalisia palveluita. Muita omahoidon tukena käytettäviä digipalveluja vastaa-
jat uskoivat käyttävänsä ravitsemukseen (46 %), diabetestietouden lisäämiseen ja liikuntaan (34 %) liittyen. 
Tarvetta koettiin myös mielialaan ja jaksamiseen (31 %), jalkojenhoitoon (29 %) ja uneen (26 %) liittyville 
digitaalisille omahoidon tukipalveluille. Lisäksi joka neljäs uskoi käyttävänsä vertaistuen ja joka viides suun 
terveydenhoidon digitaalisia palveluita. (Kuva 13)
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Kuva 13. Omahoidon tuen osa-alueita, joihin yli 40-vuotiaat tyypin 1 diabetesta sairastavat 
käyttäisivät digitaalisia palveluja.

Yli 40-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien kohderyhmähaastattelussa haastateltavat toivoivat oma-
hoidon tueksi napakkaa ja selkeästi eriteltyä sekä tarkkaan valikoitua, tutkimuksen perustuvaa materiaalia. 
Tieto voitaisiin esittää esimerkiksi verkkosivuille koottuina tietopaketteina ja interaktiivisina kuvina. Lisäksi 
ryhmä piti hyvinä lyhyitä 15–30 minuutin jaksoista koostuvia video- tai podcastsarjoja. Myös digitaalisesti to-
teutettavaa vertaistukea ja erilaisia chat-palveluja kannatettiin.

Omahoidon tuen osa-alueista syventävää tietoa haluttiin erityisesti jalkojenhoidosta ja ravitsemuksesta. Jal-
kojenhoidon omahoitoa tukevien digitaalisten työkalujen toivottiin sisältävän yleistietoa jalkojenhoidosta ja 
diabeetikolle sopivien kenkien valinnasta. Lisäksi toivottiin valokuvallisia itsehoito-ohjeita ja erityisesti oh-
jeistusta siitä, millaisissa ongelmatilanteissa (esimerkiksi nirhaumissa tai haavaumissa) tulee olla yhteydessä 
terveydenhuoltoon. Myös jalkojen hoitoon liittyvät asiantuntijaverkkoluennot saivat kannatusta, samoin kuin 
asiantuntijan laatimat jalkajumppaohjeet- ja videot.

Ravitsemukseen liittyvien omahoidon tukimateriaalien toivottiin pohjautuvan yleisiin ravitsemussuosituksiin. 
Ravitsemussuositusten perusteella koostettuihin viikon ruokiin sekä terveellisiin väli- ja iltapaloihin toivottiin 
vinkkejä ravitsemusterapeutin ohjevideoilta. Vinkkejä toivottiin myös hiilihydraattien arviointiin (myös harvi-
naisemmista ruoka-aineista ja gluteenittomista vaihtoehdoista), tunnesyömisen hallintaan sekä painonhallin-
taan.
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6 LADA-diabetesta sairastavat
Raporttiin vastasi 156 LADA-muotoista diabetesta sairastavaa. Vastaajista 72 % oli naisia ja 28 % miehiä. Puo-
let vastaajista (50 %) oli 60–75-vuotiaita ja 36 % vastaajista oli 40–59-vuotiaita. Enemmistö vastaajista (46 %) 
oli sairastanut LADA-diabetesta 10 vuotta tai vähemmän. 29 %:lla sairastamisvuosia oli takana 11–20 vuotta.

6.1  Tiedontarvetta ja tukea

LADA-diabetesta sairastavat kokivat tiedon ja tuen tarvetta tasaisesti erityisesti jalkojen hoitoon ja ravitse-
mukseen (42 %) sekä mielialaan ja jaksamiseen (40 %) liittyen. 37 % vastaajista kaipaisi lisää tietoa myös 
verensokeriseurannasta ja sensoroinnista. Lisäksi noin 20 % vastaajista ilmoitti kokevansa lisätiedon tarvetta 
myös LADA-diabetekseen liittyvästä perustiedosta, samoin kuin liikunnasta, unesta, suun terveydestä, diabe-
teksen ja työn yhdistämisestä sekä vertaistuesta. (Kuva 14)

 

Kuva 14. LADA-diabetesta sairastavien kokemus omahoidon aihealueista, joissa on tiedon ja tuen 
tarpeita.

Avoimissa vastauksissa LADA-diabetesta sairastavat kertoivat kokevansa tarvetta saada tietoa uusista diabe-
teslääkkeistä, liitännäissairauksien hoidosta, omista oikeuksista sekä hoitovälineistä. (Kuva 15)



Digipalveluraportti 2022

21

 

Kuva 15. LADA-diabetesta sairastavien avoimissa vastauksissa ilmoittamia omahoidon tiedon ja tuen 
tarpeita.

6.2 Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Melkein kaikki (94 %) LADA-diabetesta sairastavat vastaajat olivat käyttäneet Omakantaa. Diabetesliiton 
verkkosivuilla oli vieraillut 73 % vastaajista, ja sähköistä ajanvarausta esimerkiksi lääkärin tai hoitajan vas-
taanotolle tai suun terveydenhuoltoon oli käyttänyt puolet vastaajista. Vain 4 % vastaajista kertoi, ettei ole 
käyttänyt mitään digitaalista palvelua.

Avoimissa vastauksissa vastaajat kertoivat käyttävänsä myös erilaisia puhelimeen ladattavia terveyssovelluk-
sia, glukoosiseurantajärjestelmiä (esim. FreeStyle Libre, MySugr) sekä yksityisten lääkäriasemien sovelluksia 
ja eri puhelinvalmistajien omia terveysseurantasovelluksia. Osalla oli käyttökokemuksia myös digitaalisesta 
vertaistuesta.

LADA-diabetesta sairastavien kokemukset digitaalisten palvelujen käytöstä olivat pääosin positiivisia. Digipal-
velujen koettiin helpottavan arkea erityisesti silloin, kun matka terveydenhuoltoon on pitkä. Positiiviseksi oli 
koettu myös digitaalinen vertaistuki.

”Helpottaa arkea, kun asuu pitkän matkan päässä hoitopaikasta ja palveluista.”

”Vertaistuen olen kokenut todella tärkeäksi.”

Toisaalta osaa vastaajista huolestutti digitaalisia palveluja vähemmän käyttäneiden vajavaiset digitaidot. Työs-
sään digitaalisia välineitä ja palveluita käyttävien mielestä taas digipalveluissa on vielä paljon kehittämistä.

”Kyllä nykytekniikka on hyvää useimmiten ja kaikki löytyy tänä päivänä netistä. Vanhemmille voi olla hanka-
laa.”

”Kehitettävää, toimivat liiaksi vain yhteen suuntaan eikä lisätietoja voi aina antaa.”

Osa vastaajista kokee digipalvelujen käytön hankalaksi ja vieraaksi. Osa myös toivoisi enemmän kasvokkaista 
ohjausta ja neuvontaa diabeteksen hoidosta.
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”Osaan käyttää sivuja, mutta ne ovat usein turhan monimutkaisia, ei käyttäjäystävällisiä. Välillä on vaikeuksia 
ymmärtää, mikä niitten logiikka on, mistä mitäkin löytää. Aika useat ikäiseni tuttavat eivät käytä näitä, koska 
eivät jaksa opetella kaikkia kiemuroita.”

”Libre View:n koen hyödylliseksi. Digitaalisuus ei kuitenkaan millään korvaa konkreettisia tapaamisia, mutta voi 
helpottaa/jouduttaa vastaanottoa.”

”Etälääkärisysteemi ei toimi hyvin. Aika menee laitteitten ja yhteyksien kanssa säheltäessä.”

6.3 Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Jatkossa LADA-diabetesta sairastavat käyttäisivät digitaalisia palveluja erityisesti verensokeriseurantaan ja 
sensorointiin (74 %), ravitsemukseen (51 %) ja liikuntaan (42 %) liittyen sekä perustiedon hankkimiseen (40 
%) diabeteksesta. (Kuva 16)

 

Kuva 16 Omahoidon tuen osa-alueita, joihin LADA-diabetesta sairastavat käyttäisivät digitaalisia 
palveluja.

LADA-diabeetikkojen kohderyhmähaastattelussa osallistujat toivat esille, että he kaipaavat uusinta tutkimuk-
seen perustuvaa ja luotettavaa tietoa diabeteksesta, sen hoidosta sekä verensokeriseurantaan liittyvistä uu-
sista laitteista. Käyttäjäystävällisin digitaalinen diabetestietous voisi olla esimerkiksi verkkosivuilla esitetty 
tieto lyhyessä ja napakassa sekä teemoittain kootussa muodossa. Tietoa elävöittämään toivottiin myös inte-
raktiivisia kuvia tai vaihtoehtoisesti lyhyitä (alle 10 min.) kestoisia YouTube -videoita. Lisäksi toivottiin omaa 
verkkokurssia LADA-diabetesta sairastaville.

Verensokeriseurantaan ja sensorointiin liittyen toivottiin tietoa erilaisista verensokeriseurannan mahdolli-
suuksista. Terveydenhuollon toimijoilta toivottiin myös lisää erilaisten sensorointimenetelmien esittelyä sekä 
niiden käytön opastusta. Myös erilaisia digitaalisia materiaaleja (esim. taulukko), jotka kannustavat teke-
mään verensokeriseurantaa, toivottiin lisää. Kohderyhmähaastatteluissa kartoitettiin myös LADA-diabetesta 
sairastavien toiveita liikunta-aiheisesta  digitaalisesta materiaalista. Haastateltavat toivoivat muun muassa 
tutustumisvideoita eri lajeista, digitaalista alustaa oman liikunnan seurantaan, sähköistä ajanvarausta liikun-
tatapahtumiin sekä virtuaalisia liikuntatilaisuuksia. Liikuntaan liittyen toivottiin myös tietoa, miten ruokailu 
ja erilaiset liikuntamuodot yhdistetään. Lisäksi vastaajat toivoivat kuvia erilaisista ateriakokonaisuuksista ja 
näiden hiilihydraattien arvioinnista sekä pikainsuliinin annostelusta.
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7 Tyypin 1 diabetesta sairastavien 
 lasten huoltajat
Raporttiin vastasi 293 alle 18-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajaa. Vastaajista 75 % oli 
naisia. 71 % vastaajista oli alle 13-vuotiaiden ja 29 % 13–17-vuotiaiden lasten huoltajia. Puolet (54 %) lapsista 
oli sairastanut tyypin 1 diabetesta 1–5 vuotta ja 26 % yli 6 vuotta. Viidesosalla diagnoosi oli varsin tuore eli 
sairastumisesta oli aikaa alle vuosi.

7.1  Tiedontarvetta ja tukea

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajat kokivat eniten tiedon ja tuen tarvetta mielialan ja jaksamisen 
tukemisessa (50 %), vertaistuessa (36 %) sekä yhteistyössä kodin ja koulun (32 %) kanssa. Myös jalkojen hoi-
toon (27 %) sekä diabeteksen ja työn yhdistämiseen (20 %) toivottiin lisää tietoa ja tukea. (Kuva 17) 

 

Kuva 17. Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajien kokemus omahoidon aihealueista, joissa 
on tiedon ja tuen tarpeita.

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat lisää tietoa teini-iästä ja alkoholista, sopeutumisvalmennuksesta, 
kuntoutuksesta sekä murrosikäisen hoitoväsymyksestä. (Kuva 18)
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Kuva 18. Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajien avoimissa vastauksissa ilmoittamia oma-
hoidon tiedon ja tuen tarpeita.

7.2  Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Tyypin 1 diabetesta sairastavat alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat ovat aiemmin käyttäneet muun muassa 
Diabetesliiton verkkosivuja (77 %), Omakantaa (72 %) ja Terveyskylä.fi-palvelua (38 %). Noin kolmasosa huol-
tajista oli käyttänyt myös sähköistä ajanvarausta lääkärille, hoitajalle tai suun terveydenhuoltoon sekä verk-
kovertaistukea. 6 % huoltajista ei ollut aiemmin käyttänyt digitaalisia palveluja.

Avoimissa vastauksissa huoltajat kertoivat käyttäneensä digitaalisesti myös erilaisia puhelimeen ladattavia 
verensokeri- ja sensorointisovelluksia kuten LibreView’ta ja DexComia, Facebook-vertaistukiryhmiä, hiilihyd-
raattilaskureita sekä yksityisten lääkäriasemien sovelluksia.

Huoltajien kokemusten mukaan digitaaliset palvelut ovat pääosin hyvin toimivia ja erinomainen lisä hoitoon. 
Digipalvelut helpottavat arkea ja samalla huoltajat toivovat, että osa lääkärikäynneistä voisi myös toteutua 
etäkontaktin välityksellä.

”Hyviä ja toivon, että lääkärikäynneistä osa voisi toteutua puhelimitse.”

”Auttaneet kyllä ja antaneet vastauksia kysymyksiin.”

”Pelkästään hyviä. Erityisesti ajanvaraukset sähköisesti on hyvä asia. Myös nettilääkäristä on tietyissä asioissa 
ollut suuri apu.”

Toisaalta huoltajilla on myös kokemuksia, että digitaalisten palveluiden toteutuksessa on puutteita tai että ne 
eivät toimi omalla kohdalla ollenkaan. Osa oli tyytymättömiä Omakannassa tapahtuvaan alaikäisen puolesta 
asiointiin.

”Ihan ok, vähän kankeitahan ne usein ovat, mutta pääosin hoitavat tehtävänsä.”

”Monet säästävät aikaa verrattuna soittamiseen tai muuhun asiointiin ja useat ovat hyödyllisiä, mutta toisi-
naan jotkin asiat tuntuvat keskeneräisiltä ja puutteellisesti suunnitelluilta.”
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”Ok, aivan liikaa järjestelmiä, kukaan ei voi tietää, eikä tiedä, mikä tieto näkyy milloin missäkin.”

”Eivät toimi alaikäisen lapsen kanssa. Edes lapsen terveystietoja ei näe mistään.”

Myös osa tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajista toivoo enemmän kasvokkaisia tapaamisia.

”Tällä hetkellä kaikki Teamsit, verkkokurssit ja digipalveut lähinnä vain uuvuttavat. Ihminen tulisi aina kohdata 
yksilönä ja ihmisenä.”

7.3  Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Tulevaisuudessa tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajat uskovat hyödyntävänsä digipalveluja run-
saasti. Yli 64 prosenttia vastaajista uskoi hyödyntävänsä verensokeriseurantaan ja sensorointiin, vertaistu-
keen (46 %), yhteistyöhön kodin ja koulun kanssa (44 %) sekä mielialaan ja jaksamiseen (42 %) liittyviä 
digitaalisia palveluja. Diabetekseen liittyvää perustietoa digitaalisista sovelluksista hankkisi 42 % ja ravitse-
muksesta 41 % vastaajista. (Kuva 19)

 

Kuva 19. Omahoidon tuen osa-alueita, joihin tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajat 
käyttäisivät digitaalisia palveluja.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten kohderyhmähaastattelussa huoltajat toivoivat enemmän interaktiivis-
ta, tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tukea sekä yhteisöllisempää toimintaa. Huoltajia auttaisivat esimerkiksi 
toisten vanhempien käytännön kokemukset ja vinkit. He toivoisivat myös chat-tyyppistä palvelua kysymyksille 
diabeteshoitajalle soittamisen sijasta. Perustietoa lapsen diabeteksesta sairauden alkuvaiheessa tulisi tarjota 
lyhyessä ja selkeässä muodossa esimerkiksi itsenäisesti selattavana tietopakettina tai usein kysytyt kysymyk-
set -muotoisesti.

Digitaalisesta vertaistuesta huoltajat kokivat toimiviksi Facebookin tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten 
huoltajien suljetut ryhmät. Näiden lisäksi huoltajat toivoivat mahdollisuutta koota pienempiä esimerkiksi 
WhatsApp-sovelluksen avulla kommunikoivia ryhmiä koko Suomen kattavalla alueella. Vertaistuen osalta 
huoltajat pohtivat myös mahdollisuutta perustaa huoltajien ja ammattilaisten yhteinen portaali, jossa diabe-
tekseen liittyviin kysymyksiin voisi saada vastauksia esimerkiksi Kela-asioissa.
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Kodin ja koulun yhteistyön tueksi toivottiin opettajille ja muulle henkilökunnalle suunnattua tietopakettia 
diabeteksesta. Tietopakettia tarvitaan erityisesti koulutaipaleen alussa ja aina opettajan vaihdosten sekä ala-
koulusta yläkouluun ja edelleen toisen asteen opintoihin siirtymisen yhteydessä. Samassa yhteydessä toivot-
tiin kuntoutusohjaajan käyntiä koululla. Huoltajat kaipaavat myös nopeaa kommunikaatiotapaa vanhempien 
ja koulun välille. 
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8 Kohonneessa tyypin 2 diabetes-
 riskissä olevat
Kyselyyn vastasi 65 kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevaa henkilöä. Vastaajista suurin osa (89 %) oli 
60–75-vuotiaita naisia. 25 % vastaajista oli 40–59-vuotiaita ja 7 % alle 40-vuotiaita. Noin puolella (49 %) ko-
honnut diabetesriski oli ollut yhdestä kymmeneen vuotta ja 18 %:lla alle vuoden.

8.1  Tiedontarvetta ja tukea 

Kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevilla on diabetekseen liittyvän perustiedon (26 %) ohella monenlai-
sia muita tiedon ja tuen tarpeita. Eniten tiedon ja tuen tarvetta on ravitsemukseen (54 %), verensokeriseu-
rantaan ja sensorointiin (37 %) sekä jalkojen hoitoon (32 %) liittyvissä asioissa. Vastaajista 25 % kaipasi lisää 
liikuntaan ja uneen liittyvää tietoa ja tukea. (Kuva 20) 

 Kuva 20. Kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien kokemus omahoidon aihealueista, joissa on 
tiedon ja tuen tarpeita.

Avoimissa vastauksissa kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevat vastaajat mainitsivat kokevansa tiedon-
tarvetta erityisesti esidiabeteksen hoidosta ja lääkityksistä sekä diabetesta sairastavien sosiaalietuuksista ja 
oikeuksista esimerkiksi hoitovälineisiin. Lisäksi vastaajat toivoivat ryhmänohjausta ja neuvontatilaisuuksia 
diabeteksen ehkäisystä. (Kuva 21)
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Kuva 21. Kohonneessa diabetesriskissä olevien avoimissa vastauksissa ilmoittamia omahoidon tiedon 
ja tuen tarpeita.

8.2  Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Digitaalisista palveluista neljä viidestä kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevista on käyttänyt Omakan-
taa (80 %). Lisäksi vastaajat ovat käyttäneet Diabetesliiton verkkosivuja (63 %), tyypin 2 riskitestiä (48 %) 
sekä sähköistä ajanvarausta lääkärille, hoitajalle tai suun terveydenhuoltoon (37 %). Terveyskylä.fi-verkko-
sivustoa (esim. Diabetestaloa) oli käyttänyt 22 % prosenttia vastaajista. 11 %:lla vastaajista ei ollut aiempia 
kokemuksia digitaalisten palveluiden käytöstä.

Diabetesriskissä olevien henkilöiden käyttökokemukset digitaalisista palveluista olivat pääosin positiivisia. 
Vastaajat muun muassa kokivat, että digipalvelut ovat hyvin suunniteltuja ja toimivia. Digitaaliset palvelut 
helpottavat myös asiointia terveydenhuollon kanssa, eikä asiointi ole tiettyyn paikkaan sidottua.

”Hyvin suunniteltuja ja toimivia, ajankohtaisia.”

”Helppo saada yhteys ja voi hoitaa asioita kotoa käsin tai vaikka matkoilta.”

Erityisesti sähköiset tai erillisistä sovelluksista löytyvät tiedot ja palvelut koettiin hyviksi. Vastaajien koke-
musten mukaan digitaalisessa muodossa olevaa tietoa onkin hyvin tarjolla mutta omiin kysymyksiin voi olla 
hankala saada vastauksia. Kaikki eivät vielä ole myöskään löytäneet digitaalisen vertaistuen pariin tai kokevat 
sen olevan vähäistä.

”Jos tieto ja palvelut löytyy kätevästi sähköisenä tai sovelluksesta, niin helpottaa ja sujuvoittaa hoitoon hakeu-
tumista tai tietojen/tulosten tarkastusta.”

”Perustietoa on hyvin saatavilla, mutta mieltä askarruttaviin kysymyksiin ei saa vastauksia. Myös vertaistuen 
saaminen on olematonta.”

Osalla vastaajista on myös negatiivisia kokemuksia digitaalisista palveluista, ja näiden käyttö koetaan vaikeak-
si ja hankalaksi. Toisaalta aluksi hankalinakin koetut palvelut voidaan digitaitojen kehittymisen myötä kokea 
positiivisina.

”Koen hankalaksi ja vaikeaksi osittain.”
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”Opettelun jälkeen ne ovat käteviä ja hyödyllisiä.”

8.3  Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Tulevaisuudessa kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevat käyttäisivät digitaalisia palveluja erityisesti ve-
rensokeriseurannassa ja sensoroinnissa (64 %). Muut omahoidon tukena käytettävät digipalvelut vastasivat 
aihealueisiin, joilla kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevilla oli myös tiedon ja tuen tarvetta.

Vastaajista 59 % koki tarpeelliseksi ravitsemukseen (59 %) ja liikuntaan (52 %) liittyvät omahoitoa tukevat 
digipalvelut. Näiden lisäksi digitaalisia palveluja käytettäisiin diabetesaiheisen perustiedon (50 %) etsimiseen 
ja jalkojen hoitoon (41 %), uneen (38 %) sekä mielialaan ja jaksamiseen (31 %) liittyvän omahoidon tukena. 
(Kuva 22)

 
Kuva 22. Omahoidon tuen osa-alueita, joihin kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevat 
käyttäisivät digitaalisia palveluja.

Kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien kohderyhmähaastattelussa digitaalisessa muodossa olevaa 
perustietoa diabeteksesta sekä esimerkiksi liikunnasta ja ravitsemuksesta toivottiin esimerkiksi täsmätietoa 
sisältävinä podcasteina (max. pituus 10 min.) sekä interaktiivisina kuvina.

Haastattelussa kysyttiin syventävää tietoa digipalvelujen sisällöistä erityisesti ravitsemuksen ja unen osalta. 
Moneen ravitsemukseen ja uneen liittyvään tuttuunkin asiaan kaivattiin kertausta ja erityisesti kannustusta. 
Neutraalisti – ei pelotellen – esitetty uusin tutkimukseen perustuva tieto monipuolisessa muodossa hyödyttäisi 
monia ja erityisesti erilaisia oppijoita.

Ravitsemuksesta toivottiin erityisesti täsmällisiä kuvia ravitsemussuosituksiin perustuvista ruoka-annoksista 
sekä käytännöllisiä koko viikon ruokalistoja. Digitaalisessa muodossa olevan materiaalin avulla voitaisiin ope-
tella myös ateriarytmiä ja valmisruokien koostumuksia (esim. suola- ja kuitupitoisuuksia) sekä saada tietoa ja 
tukea painonhallintaan.

Uniasioissa digitaalisten omahoitoa tukevien palveluiden toivottiin sisältävän materiaaleja, joiden avulla voisi 
tarkastella omaa unirytmiä ja unen laatua. Digimuotoiset unen omahoidon palvelut voisivat sisältää muun 
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muassa rentoutusmusiikkia ja -videoita unen saantia helpottamaan. Tietoa kaivattiin myös uniapneasta ja sen 
tunnistamisesta.

Kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevat vastaajat käyttäisivät digitaalisia työkaluja myös oikeanlaisten 
elintapaohjeiden sisäistämiseen, motivaatioon herättelyyn ja erityisesti siihen, miten voisi ylläpitää uusia elin-
tapoja sekä miten palata normaalirytmiin repsahdusten jälkeen. Elintapaohjaukseen toivottiin esimerkiksi 
etäyhteyksin toteutettavaa ryhmämuotoista toimintaa. Ryhmätoiminnassa tiedon saamisen lisäksi tärkeäksi 
koettiin ammattitaitoinen ohjaaja sekä muilta osallistujilta saatava vertaistuki.

Haastateltavat kokivat myös, että diabeteshoitajan vastaanotolle oli vaikea päästä. Esidiabetesvaiheessa elin-
tapaohjaus on kuitenkin tärkeässä roolissa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen estämisessä. Haastateltavat 
korostivat työterveyshuollon roolia varhaisessa puuttumisessa sekä työterveyshuollon ja julkisen terveyden-
huollon rajapintojen yhteistyötä eläkkeelle siirryttäessä.
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9 Tyypin 2 diabetesta sairastavat
Kyselyyn vastasi 2 831 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä. Alle 40-vuotiaita vastaajia oli vain 51 henkilöä, 
joten kaikkien ikäryhmien vastauksia käsitellään yhtenä ryhmänä. Vastaajista 67 % oli naisia ja 33 % miehiä. 
Yli puolet vastaajista (54 %) oli sairastanut diabetesta 10 vuotta tai vähemmän, kolmasosa (32 %) oli sairasta-
nut 11–20 vuotta, ja 15 %:lla sairastamisvuosia oli takana jo useita, yli 21 vuotta.

9.1  Tiedontarvetta ja tukea

Tyypin 2 diabetesta sairastavat kokevat, että heillä on tiedon ja tuen tarvetta monilla eri osa-alueilla. 51 % 
kokee tarvitsevansa lisää tietoa jalkojen hoidosta. Seuraavaksi eniten ryhmässä kaivataan tietoa ja tukea ra-
vitsemukseen (43 %), mielialaan ja jaksamiseen (30 %) sekä uneen ja verensokeriseurantaan (28 %) liittyen. 
Lisäksi 25 %:lla on tiedon ja tuen tarpeita liikunnassa ja noin joka viidennellä diabetekseen liittyvässä perus-
tiedossa ja suun terveydessä. (Kuva 23)

 

Kuva 23. Tyypin 2 diabetesta sairastavien kokemus omahoidon aihealueista, joissa on tiedon ja tuen 
tarpeita.

Avoimissa vastauksissa osa tyypin 2 diabetesta sairastavista kokee saavansa riittävästi tietoa ja tukea oma-
hoitoonsa. Osa taas mainitsee, että tietoa on tarjolla runsaastikin mutta sen toteuttamiseen arjessa ei aina 
riitä jaksamista. Tähän liittyen vastauksissa toivotaankin kokonaisvaltaista tilanteen arviointia ja säännöllistä 
seurantaa, pääsyä diabeteslääkärin tai hoitajan vastaanotolle sekä sopeutumisvalmennusta, kuntoutusta ja 
erilaisia ryhmätoimintoja.

Vastaajat kaipaavat lisätietoa myös lääkkeistä ja erityisesti eri lääkehoitovaihtoehdoista. Myös hiilihydraattien 
laskemisesta ja insuliinin annostelusta kaivataan lisää tietoa sekä pääsyä ravitsemusterapeutin vastaanotolle. 
Tyypin 2 diabetesta sairastavia pohdituttavat lisäksi painonhallinta ja silmien terveys. (Kuva 24)



Digipalveluraportti 2022

32

 

Kuva 24. Tyypin 2 diabetesta sairastavien avoimissa vastauksissa ilmoittamia omahoidon tiedon ja 
tuen tarpeita.

9.2  Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Omakantaa oli käyttänyt 73 % tyypin 2 diabeetikoista. Diabetesliiton verkkosivuilla oli vieraillut 58 % vastaa-
jista. Sähköistä ajanvarausta esim. lääkärille, hoitajalle tai suun terveydenhuoltoon oli käyttänyt 58 % vastaa-
jista. Vain noin joka neljäs oli käyttänyt sähköistä esitietolomaketta ja terveydenhuollon sähköistä asiointia tai 
etäkontaktia. Terveyskylän palveluja (esim. Diabetestaloa) oli puolestaan käyttänyt vain 12 % vastaajista. 6 % 
vastaajista ei ollut aiemmin käyttänyt mitään digitaalista palvelua.

Osa tyypin 2 diabetesta sairastavien digitaalisten palveluiden käyttökokemuksista oli hyvinkin positiivisia. Pal-
velut koettiin käteviksi ja tarpeellisiksi, digipalveluista saa myös ajankohtaista tietoa ja ohjausta omahoitoon. 
Digitaaliset palvelut ovat myös aina ja nopeasti saatavilla ja niiden käyttö mahdollista juuri silloin, kun itselle 
parhaiten sopii. Asuinpaikasta riippuen ne säästävät myös matkustusaikaa ja -kustannuksia. 

”Ovat tarpeellisia ja kohdallani olleet myös hyvin toimivia.”

”Erittäin kattavaa ja ajanmukaista tietoa selkeästi esitettynä.”

”Syrjäseudulla asuvalle digitaaliset palvelut tärkeät.”

Osa vastaajista kokee, ettei ole vielä löytänyt digipalvelujen pariin. Osa myös kertoo, että digitaalisia työkaluja 
tai digivälineitä on vaikea käyttää. Tämän huolen tiedostavat myös he, joiden omat digitaidot ovat riittävän 
hyvät käyttämään palveluja. Kaikki eivät myöskään ole tyytyväisiä digipalvelujen tekniseen toimivuuteen. 

”En tiedä mistä niitä saa.”

”Oon aika onneton näiden älylaitteiden kanssa.”

”Minulle riittävät, mutta olen huolissani henkilöiden osalta, joilla ei ole digitaalisuus mahdollisuuksia.”

”Monesti takkuaa ja jumittaa.”
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Vastaajissa oli myös henkilöitä, joiden kokemukset palveluiden käytöstä olivat yksinomaan huonoja. He koke-
vat olevansa kömpelöitä digipalvelujen ja -laitteiden käyttäjiä. Osa heikommat digitaidot omaavista ilmoittaa 
silti käyttävänsä niitä palveluja, joita osaavat mutta jättävät käyttämättä sellaiset, joiden käyttö on hankalaa. 
Osa tunnistaa myös tarvitsevansa harjoitusta, osa taas jättää digipalvelut kokonaan käyttämättä. Vastaajissa 
on myös henkilöitä, jotka ovat käyttäneet digitaalisia välineitä ja palveluja työssään. Siksi he eivät iäkkääm-
pinäkään vierasta niiden käyttöä, vaan asiointi koetaan pääsääntöisesti sujuvana kokeneena tietotekniikan 
käyttäjänä. 

”Jotkut toimivat paremmin, mutta en käytä sellaisia, joiden käyttö on hankalaa.”

”Jotenkin osaan mutta en ole mestari. Pärjään kyllä.”

”Työni vuoksi digitaaliset palvelut ovat osa työtehtäviäni, jonka vuoksi ovat tuttuja. Nyt eläkkeelle jäätyäni en 
vierasta digitaalisia palveluja.”

Samoin kuin muissakin ryhmissä, digipalvelut koetaan persoonattomiksi. Niiden ei siksi toivota syrjättävän 
kasvokkain tapahtuvia vastaanottoja tai omahoidon ohjausta. 

”Ei korvaa terveydenhoitajalla tai lääkärillä käyntiä.”

”Hyvätkään sivut eivät vastaa henkilökohtaista keskustelua hoitajan kanssa, joka ymmärtää, että me diabetes-
ta sairastavat olemme kaikki erilaisia.”

9.3 Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Tyypin 2 diabetesta sairastavat käyttäisivät tulevaisuudessa monenlaisia omahoitoa tukevia digitaalisia palve-
luja. Noin puolet käyttäisi ravitsemuksen (51 %) ja verensokeriseurannan ja sensoroinnin (50 %) digipalveluja. 
44 % vastaajista etsisi digitaalisista palveluista tietoa ja tukea jalkojenhoitoon sekä 43 % diabetekseen sai-
rautena. Liikunnan digitaalisia omahoidon palveluja käyttäisi 38 %. Digitaalisia palveluja käyttäisi uneen 32 
%, mielialaan ja jaksamiseen 28 % ja suun terveyteen liittyen joka neljäs vastaaja. (kuva 25)

 

Kuva 25. Omahoidon tuen osa-alueita, joihin tyypin 2 diabetesta sairastavat käyttäisivät digitaalisia 
palveluja.
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Tyypin 2 diabetesta sairastavien kohderyhmähaastattelussa haastateltavat toivoivat erityisesti valtakunnalli-
sia digitaalisia omahoitoa tukevia palveluita. Tämä koettiin tärkeäksi muun muassa siksi, että jokaisella olisi 
mahdollisuus saada sama tieto ja tuki asuinpaikasta riippumatta.

Osa ryhmäläisistä koki, että oikeiden asioiden löytäminen verkosta on hankalaa. Siksi selkeille ja helposti löy-
dettävissä oleville palveluille on tilausta. Omahoitoa tukevan digimateriaalin sisällöksi toivottiin esimerkiksi 
hyvien käytäntöjen linkkivinkkipankkia, jossa hyödyllisiä, tutkittuun tietoon perustuvia linkkejä on koottuna 
yhteen paikkaan. Näistä käyttäjä voi helposti poimia itseään juuri sillä hetkellä kiinnostavat asiat.

Tärkeää on myös, että materiaalit ovat helppolukuisia, myös älylaitteiden näytöltä. Tiedon ja tuen tarjoa-
miseen soveltuvat myös eri alan asiantuntijoiden laatimat lyhyet ja tiiviit videot ja podcastit. Haastateltavat 
toivoivat positiivisella otteella tehtyjä ohjeita, joissa kerrotaan myös onnistuneen hoidon kokemuksia. Myös jo 
pidempään sairastaneiden kokemuksia toivottiin esimerkiksi kokemusasiantuntijavideoina.

Syventävää tietoa tyypin 2 diabetesta sairastaville suunnatuista digitaalisista sisällöistä toivottiin erityises-
ti ravitsemuksesta ja jalkojen hoidosta. Ravitsemuksesta vastaajat kaipasivat terveelliseen ruokavalioon pe-
rustuvia valmiita reseptejä tai ohjevideoita. Haastateltavat toivoivat myös niin sanottuja ensitieto-ohjeita 
vastasairastuneille tyypin 2 diabeetikoille tietoiskutyyppisenä ja talletettavana materiaalina. Kannustavaa 
tukimateriaalia kaivattiin myös tunnesyömisestä. Lisäksi osallistujat toivoivat 15–30 minuutin kestoisia etäti-
laisuuksia, joissa osallistujat voisivat esittää ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä asiantuntijalle.

Jalkojenhoidon omahoitoa tukevaa materiaalia toivottiin asiantuntijavideoina ja kuvina. Materiaalien sisällöik-
si toivottiin perustietoa jalkojen ja haavojen hoidosta (miten tunnistan asiantuntijan hoitoa vaativan ongelman 
jaloissa) sekä vinkkejä diabeetikolle sopivien jalkineiden valintaan.
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10 Diabetesta sairastavien läheiset
Raporttiin vastasi 64 diabetesta sairastavan läheistä. Vastaajista 60 % oli naisia. Lähes puolet vastaajista (48 
%) oli 60–75-vuotiaita. 39 % vastaajien läheisistä oli sairastanut diabetesta alle 10 vuotta, noin kolmasosa oli 
sairastanut 11–20 vuotta tai enemmän kuin 20 vuotta.

10.1 Tiedontarvetta ja tukea

Diabetesta sairastavien läheiset kokivat erityisesti ravitsemukseen (47 %) liittyvää tiedon ja tuen tarvetta. 
Lisää tietoa ja tukea he kokivat tarvitsevansa myös mielialan ja jaksamisen (37 %) ongelmissa sekä liikunnasta 
(33 %) ja jalkojen hoidosta (29 %). 24 % vastaajista kaipaa perustietoa diabeteksesta sairautena. (Kuva 26)

 Kuva 26. Diabetesta sairastavien läheisten kokemus omahoidon aihealueista, joissa on tiedon ja tuen 
tarpeita.

Avoimissa vastauksissa toivottiin lisäksi muun muassa kokonaisvaltaista diabeteksen hoitoa ja tiheämpiä 
käyntejä esimerkiksi diabeteslääkärin vastaanotolla. Lisäksi vastaajat toivoivat tietoa ja tukea diabeteksen 
lääkehoitoon sekä diabeteksen vaikutuksista silmien terveyteen. (Kuva 27)
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Kuva 27. Diabetesta sairastavien läheisten avoimissa vastauksissa ilmoittamia omahoidon tiedon ja 
tuen tarpeita.

10.2  Digitaalisten palveluiden käyttö ja kokemuksia palveluiden käytöstä

Digitaalisista palveluista diabetesta sairastavien läheiset olivat käyttäneet Omakantaa (60 %) ja Diabeteslii-
ton verkkosivuja (43 %). Sähköistä ajanvarausta lääkärin tai hoitajan vastaanotolle ja/tai suun terveydenhuol-
toon oli käyttänyt 38 % vastaajista. Joka neljäs vastaaja kertoi, ettei ole aiemmin käyttänyt mitään digitaalista 
diabeteksen hoitoon liittyvää palvelua.

Diabetesta sairastavien läheisillä oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia digipalveluista. Osa vastaa-
jista koki digipalveluiden käytön sujuvaksi ja helpoksi. Digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttö oli näille 
vastaajille muutenkin tuttua. Tarvittaessa vastaajat saivat myös käytönopastusta esimerkiksi omilta lapsilta. 

”Meille digipalveluiden käyttö ei ole ollut ongelmallista, sillä teemme paljon muutakin diginä.”

”Hyvät kokemukset. Toimivat hyvin ja useimmiten todella nopeasti.”

”Suhteellisen helppo (saan apua tarvittaessa).”

Toisaalta digipalvelujen käyttöönotto oli hidasta, ja niiden käyttöön toivottiin myös opastusta. Osalla taas 
käytössä ei ole esimerkiksi verkkopankkitunnuksia eikä oikeanlaisia digitaalisia laitteita palveluiden käyttöön.

”Vähän kerrastaan tulee tutuksi, kaipaisi opastusta esim. diabeteshoitaja voisi aktiivisemmin opasta.”.

”Omaisellani ei ole kuin yhdessä älypuhelimessa netti, verkkopankkitunnuksia ei ole.”

10.3 Digitaaliset palvelut omahoidon tukena

Tulevaisuudessa 47 % diabetesta sairastavien läheisistä käyttäisi digitaalisia palveluja erityisesti verensoke-
riseurannassa ja sensoroinnissa sekä ravitsemuksessa. Diabetekseen liittyvää perustietoa digitaalisessa muo-
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dossa hyödyntäisi 38 % vastaajista. Lisäksi 26 % vastaajista uskoisi käyttävänsä liikuntaan ja jalkojen hoitoon 
liittyviä digitaalisia palveluja. (Kuva 28)

 

Kuva 28. Omahoidon tuen osa-alueita, joihin diabetesta sairastavien läheiset käyttäisivät digitaalisia 
palveluja.

Diabetesta sairastavien kohderyhmähaastattelussa diabetesaiheista tietoa toivottiin erityisesti verkkosivuille. 
Positiivisessa ja herättävässä (ei kuitenkaan pelottelevassa) muodossa esitettyä perustietoa diabeteksesta 
toivottiin esille lyhyesti ja informatiivisesti. Perustieto koettiin tärkeäksi, jotta voisi ymmärtää, mistä läheisen 
sairaudesta on kyse ja millaisia mahdollisia erityispiirteitä sairauteen liittyy. Toisaalta monella on sairaudesta 
jo paljon tietoa, ja uusi tieto hukkuu helposti tarjolla olevan uuden tiedon joukkoon. 

Verensokeriseurannassa ja sensoroinnissa puhelimeen ladattavien sovellusten ja muistutusten käyttö tuntui 
helpoimmalta. Tärkeää olisi luottamus läheisen ja diabetesta sairastavan välillä siitä, että diabeetikko huoleh-
tii itse lääkityksistään. Vertaistuki koettiin myös läheisten ryhmässä tärkeäksi. 
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11 Yhteenveto
Digipalveluraportti valottaa diabetesta sairastavien ja riskissä olevien sekä heidän läheistensä tiedon ja oma-
hoidon tuen tarpeita. Samalla tämä laatuaan ensimmäinen raportti selvittää näiden kohderyhmien kokemuk-
sia digitaalisten palveluiden käytöstä sekä heidän tarpeitansa vastaavien ja omahoitoa tukevien digipalvelu-
jen muotoja ja sisältöjä.

Kyselytulosten perusteella tyypin 1 diabetesta sairastavat kokevat tiedon ja tuen tarvetta erityisesti mielialas-
sa ja jaksamisessa, diabeteksen ja työn yhdistämisessä sekä jalkojen hoidossa ja ravitsemuksessa. Vastausten 
perusteella tyypin 1 diabeetikoilla on jo tällä hetkellä paljon käytössään verensokeriseurannan ja sensoroin-
nin digitaalisia palveluita. Lisäksi he käyttäisivät digitaalisia palveluita tukemaan samoja edellä mainittuja 
omahoidon osa-alueita, joissa heillä on eniten tiedon ja tuen tarvetta. Vastaajat myös kokivat tarvetta saada 
liikuntaan ja vertaistukeen liittyviä digipalveluita, samoin diabeteksen perustietoa digitaalisessa muodossa.

LADA-diabeetikoilla eniten tiedon ja omahoidon tuen tarpeita on jalkojen hoidosta, ravitsemuksesta, mielia-
lasta ja jaksamisesta sekä verensokeriseurannasta ja sensoroinnista. Omahoitonsa tukena LADA-diabeetik-
kojen käyttämät digipalvelut liittyisivät niin ikään verensokeriseurantaan ja sensorointiin sekä ravitsemus-, 
liikunta- ja diabetesaiheisen perustiedon hankintaan.

Samoin kuin tyypin 1 diabetesta sairastavilla aikuisilla myös tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten huoltajilla 
on erityisesti mielialaan ja jaksamiseen liittyviä tiedon ja tuen tarpeita. Myös vertaistuesta sekä yhteistyöstä 
koulun ja kodin kanssa kaivattiin lisää tietoa ja tukea. Huoltajat myös hyödyntäisivät eniten juuri näihin samoi-
hin omahoidon osa-alueisiin liittyviä digitaalisia omahoitoa tukevia palveluita.

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on tiedon ja tuen tarvetta erityisesti mielialaan ja jaksamiseen sekä jalko-
jenhoitoon ja ravitsemukseen liittyen. He myös käyttäisivät monipuolisesti erityisesti juuri ravitsemukseen 
sekä verensokeriseurantaan ja sensorointiin ja jalkojen hoitoon liittyviä digitaalisia palveluja. Vastaavasti ko-
honneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevilla korostuvat samat tiedon ja tuen tarpeet kuin tyypin 2 diabetesta 
sairastavilla: teemoja ovat verensokeriseuranta ja sensorointi sekä ravitsemus ja jalkojen hoito. Digitaalisia 
palveluita eri omahoidon osa-alueisiin kohonneessa diabetesriskissä olevat käyttäisivät monipuolisesti edellä 
mainittujen osa-alueiden lisäksi elintapa-asioissa, kuten liikunnassa, unessa, mielialassa ja jaksamisessa sekä 
jalkojen hoidossa.

Diabetesta sairastavien läheisillä tiedon ja tuen tarpeet liittyivät mielialan ja jaksamisen ohella liikuntaan 
ja jalkojen hoitoon. Läheiset käyttäisivät jatkossa omahoitoa tukevia digipalveluja verensokeriseurantaan ja 
sensorointiin, ravitsemukseen ja diabetesaiheisen perustiedon etsimiseen.

Kohderyhmähaastatteluiden perusteella diabetesta sairastavat toivovat saavansa digitaalisista palveluista 
erityisesti tutkittuun tietoon perustuvaa, luotettavaa tietoa sairaudestaan. Napakat ja tarkasti ryhmitellyt 
tekstiosiot auttavat löytämään juuri tietyllä hetkellä tarpeellisen tiedon ja tuen pariin. Tiedonjakamisessa 
voidaan käyttää myös interaktiivisia kuvia sekä lyhyitä videoita ja podcasteja. Videoiden ja podcastien avulla 
voidaan tarjota myös vertaistukea sekä jakaa diabetesta sairastavien kokemuksia.

Diabetesta sairastaville suunnatun tiedon toivottiin olevan helposti löydettävissä olevana kokonaisuutena ja 
esimerkiksi terveydenhuoltoalan ammattilaisten ohjaus- ja neuvontakäytössä. Moni kohderyhmähaastatte-
luun osallistunut kokee, että on aiemmin löytänyt tietoa ja tukea vain etsimällä sitä itsenäisesti verkosta 
esimerkiksi Google-haulla.

Käyttökokemukset digitaalisista palveluista olivat kaikkien vastaajaryhmien sisällä samansuuntaisia. Osa vas-
taajista näkee digitaaliset palvelut erittäin tärkeinä ja toimivina. He kokevat, että digitaalisten palveluiden 
käyttö säästää aikaa. Osa jopa toivoo, että isompi osa terveydenhuollossa tapahtuvista kohtaamisista ja pal-
veluista voisi tapahtua digitaalisesti.

Vastaajissa on myös diabetesta sairastavia, joiden kokemukset digipalveluiden käytöstä ovat melko neutraa-
leja. Helppoina pidettävien palveluiden käytöstä selvitään, joskus yritysten ja erehdystenkin kautta. Näiden 
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käyttäjien kohdalla käyttökokemus palveluista voi myös muuttua omien digitaitojen kehittyessä. Osalla taas 
asenne digitaalisia palveluja kohtaan on jo lähtökohtaisesti negatiivinen. Palvelut koetaan sekaviksi, vaikeiksi 
käyttää ja vaikeasti löydettäviksi. Nämä vastaajat myös kokevat, että he eivät ole saaneet digipalveluiden 
käyttöön ohjeistusta tai opastusta. Usein he myös kokevat hyötyvänsä paremmin kasvokkain tapahtuvista 
kohtaamisista. Vastaajien kokemusten perusteella digipalvelujen saatavuudessa on myös alueellisia eroja.

Vastaajien käyttökokemuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa käyttäjän ikä, kokemus omista digitai-
doista ja oma asenne. Ikääntyvässä väestössä on vielä henkilöitä, joille digitaalisuus ja älylaitteiden käyttö on 
vierasta. Osa taas on käyttänyt digitaalisia laitteita, sovelluksia ja palveluita työssään, jolloin niiden käyttö 
omaan terveydenhoitoon liittyen ei tunnu vaikealta eikä vieraalta. He ja erityisesti nuoremmat vastaajat ko-
kevat digitaalisuuden lähinnä itseisarvona eikä vain lisänä nykyisiin palveluihin. Osa näistä vastaajista myös 
kokee, että palvelujen digitalisoinnissa on vielä paljon kehittämisen varaa.

Huomionarvoista kuitenkin on, että esimerkiksi tyypin 2 diabetesta sairastavista suurempi osa on yli 65-vuoti-
aita paljon palveluja tarvitsevia henkilöitä. Heidän kohdallaan kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten tarve ei 
tulevaisuudessa vähene mutta digitaalisten palveluiden avulla niin heidän hoitoaan kuin myös ammattilaisten 
työtä voidaan sujuvoittaa ja tehostaa. (Laivuori & Ilanne-Parikka 2018).

11.1  Katse tulevaisuuteen

Raportin tuloksia hyödynnetään Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku -hankkeessa diabetestyypeittäin 
koostettavien, digitaalisten hyvinvointipolkujen kehittämistyössä. Tulosten perusteella muodostettaville käyt-
täjälähtöisille ja käyttäjien tarpeita vastaaville ns. palvelupoluille kootaan tietoa ja digitaalisia, omahoitoa 
tukevia työkaluja helposti saavutettavissa oleviksi kokonaisuuksiksi.

Digitaaliset hyvinvointipolut rakentuvat Diabetesliiton jo olemassa olevista digitaalisista palveluista (esimer-
kiksi eri diabetestyypeille suunnatuista verkkokursseista ja muista liiton digitaalisista sisällöistä). Kyselyn pe-
rusteella hyvinvointipoluille voidaan luoda myös täysin uusia sisältöjä. Palvelutarjonnan lisäämiseksi sisältöjä 
täydennetään muiden järjestöjen ja yleishyödyllisten toimijoiden digitaalisilla palveluilla. Hyvinvointipoluille 
pyritään myös linkittämään kaupallisten toimijoiden hyviksi havaittuja ja luotettavia, diabeetikoiden omahoi-
toa tukevia digipalveluita.

Kyselyn perusteella valmistuvat hyvinvointipolut vakiinnutetaan diabetesta sairastavien, riskissä olevien ja 
heidän läheistensä käyttöön muun muassa Diabetesliiton monikanavaisen viestinnän avulla. Mukaan viestin-
tään kannustetaan myös hankkeen sidosryhmiä, kuten muita järjestöjä ja kolmannen sektorin yleishyödyllisiä 
ja yksityisiä toimijoita.

Jatkossa on tärkeää lisätä ammattilaisten tietämystä digitaalisista omahoidon ohjauksen työkaluista. Tämän 
kyselyn ammattilaisten vastausten perusteella tällä hetkellä heistä vain noin puolet käyttää ohjaustyönsä 
tukena esimerkiksi Diabetesliiton verkkosivuja tai Terveyskylä.fi-palvelun Diabetestaloa. Nyt valmistuvat hy-
vinvoinnin digipolut juurrutetaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön Diabetesliiton koordinoiman di-
gipolku -hankkeen ja yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen yhteistyöllä. Hankkeiden yhteistyö 
mahdollistaa myös tulevien hyvinvointialueiden ja järjestöjen välisen yhteistyön sote-uudistuksessa. Digitaa-
listen hyvinvointipolkujen avulla voidaan myös uudelleen resursoida ja järjestellä ammattilaisten tarjoamia 
palveluja. Ohjaamalla useampi diabetesta sairastava käyttämään digitaalisia hyvinvointipolkuja säästetään 
terveydenhuollon ammattilaisten aikaa heille, jotka tarvitsevat enemmän kasvokkaista ohjausta ja neuvontaa. 
Hyvinvoinnin digipolkujen leviäminen laajasti tuleville hyvinvointialueille yhdenvertaistaa myös palveluiden 
saatavuutta eri alueiden välillä.
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