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ESITYS PERUSTUU DESG RY 
JA DIABETESHOITAJAT RY 

JÄSENILLE TEHTYYN
KYSELYYN TULEVIEN 

HYVINVOINTIALUEIDEN 
DIABETESPALVELUJEN 

JÄRJESTÄMISEN 
SUUNNITTELUSTA

• Kyselyn tarkoituksena oli selvittää diabetesammattilaisten 
osallistumista hyvinvointialueidensa diabetespalvelujen 
suunnitteluun ja heidän kokemuksia ja näkemyksiä 
palvelujen, hoidon ja hoidonohjauksen nykytilasta 

• Kyselylomake laadittiin DESG ry ja Diabeteshoitajat ry  
hallitusten edustajien yhteistyönä

• Lupa kyselyyn  DESG ry ja Diabeteshoitajat ry hallituksilta 
12.1.2022.

• Webropol-linkin , lähetti Diabetesliiton jäsenrekisterin 
yhdyshenkilö, niille jäsenille, jotka ovat antaneet s-
postiosoitteensa käyttöön

• Otos: Suomen DESG ry: 38 ja Diabeteshoitajat ry: 322, 
yhteensä 360, N= 360

• Vastausaika alkoi 28.1.2022, kaksi muistutusta n. 2 vk 
välein, päättyi 28.2.2022 

• Vastanneita: n= 55 

• Vastausprosentti: 15,2 %



1. Vastaajan ammatti / tehtävä

Vastaajien määrä: 55
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3. Vastaajan organisaatio kuuluu

Vastaajien määrä: 55
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Vastaajien edustamat hyvinvointialueet

• Varsinais-Suomi

• Satakunta

• Kanta-Häme

• Pirkanmaan

• Päijät-Häme

• Kymenlaakso

• Etelä-Karjala

• Etelä-Savo

• Pohjois-Savo

• Pohjois-Karjala

• Keski-Suomi

• Etelä-Pohjanmaa

• Pohjanmaa Österbottens Välfärdsområde

• Keski-Pohjanmaa

• Pohjois-Pohjanmaa

• Kainuu

• Lappi

• Uusimaa
• Itä-Uusimaa
• Keski-Uusimaa
• Länsi-Uusimaa
• Vantaa ja Kerava

• Helsinki



5. Oletko osallistunut tulevan hyvinvointialueen diabetespalvelujen järjestämisen suunnitteluun?

Vastaajien määrä: 55
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Miten osallistunut (10 vastausta)

• ensimmäinen kokous on tulossa maaliskuussa 2022

• muutamissa tapaamisissa ja seuraamalla tiedotuksia

• kokoonnuimme pari kertaa, jonka jälkeen ilmoitus, suunnittelu keskeytetään

• diabeteskeskuksen /-keskuksien perustaminen (Helsinki)

• määrittelemme yksikössämme pohjatyöt jalkaterapiaan pääsemisen kriteerit

• maakunnallisen diabeteksen digihoitopolun jalkauttaminen ja muu sähköinen asiointi

• muutamissa palavereissa, jotka käsitelleet hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, 
elintapaohjausta ja omahoitoa

• hoitajien koulutuksen toteuttamiseen



13. Aseta seuraavat palvelunlaadun ominaisuudet tärkeysjärjestykseen asteikolla 1 – 14 (tärkein = 1)

Vastaajien määrä: 55
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Suunnitelmissa 
tunnistettuja 
vahvuuksia:
Keskitetty 
diabeteshoito 
(diabeteskeskukset)

Keskitetty hoito. Diabetesosaaminen parempaa.

Espoossa toimii Diabeteskeskus, jonka palveluihin kuuluu laajasti 
moniammatillinen hoitaminen (lääkäri, hoitaja, jalkaterapia, 
psykologi) + HUS.

Toivon että toiminta pysyy samana Seinäjoen diabeteskeskuksessa, 
missä hyvä valmiudet

Tyypin 1 diab. lasten ja nuorten hoito jatkuu keskitetysti ennallaan

Erikoissairaanhoidon vastuulla on tyypin 1 diabeetikot (lapset ja 
aikuiset). Myös raskauden aikainen hoito on keskitetty esh:n

Helsinkiin on suunnitteilla diabeteskeskus/diabeteskeskukset
perusterveydenhuoltoon, joihin keskitetään tyypin 1 diabeetikkojen
hoito



Diabeteshoitajat

Alueella pätevät diabeteshoitajat

Erfarna diabetesskötare med mycket
motivation till att sköta om diabetikerna.

Diabeteshoitajat saavat tehdä omaa 
työtään

Diabeetikoille on omat hoitajat



Mikä huolestuttaa 
diabeteksen ehkäisyn, 
hoidon ja ohjauksen 
palvelujen 
järjestämisessä 
hyvinvointialueilla?

Palvelujen saatavuus

Palvelujen pirstoutuminen

Diabetesosaamisen katoaminen

Resurssien supistaminen 

Hoidon ja ohjauksen laatu 

Palvelujen keskittäminen 

Epätietoisuus jatkosta 

Omahoitovälineiden saatavuus 

Ennaltaehkäisyn ja elintapaohjauksen toteutuminen



Lähipalvelut vs. 
keskittäminen,
lähipalvelujen 
saatavuus

Palvelujen saatavuus 
voi vaarantua

Palvelujen mahdollinen 
siirtyminen pois omalta 

terveysasemalta 

Lähipalveluiden 
poistuminen isompiin 

yksiköihin

Palvelujen 
karkaamisesta 

kotipaikkakunnalta 
keskuksiin 

Palvelujen alasajo 
pienimillä 

paikkakunnilla

Liiallinen keskittäminen 
pelottaa

Hoidon jatkuvuus voi 
vaarantua

Hoitosuhteen (lääkäri 
ja/tai diabeteshoitaja) 

katkeaminen 

Asiakkaiden on 
vaikeampi päästä 

hoidon piiriin 

Jos vastaanottopisteitä 
keskitetään suurempiin 

yksikköihin, niin 
asiakkaat eivät käy 

vastaanotoilla

Joku kenties jää yksin 
sairautensa kanssa. 



Diabeteshoitajien 
ja 
diabetesosaamisen 
katoaminen

Asenne:  Diabetes(hoitotyön) osaamisen arvostuksen puute

”kaikki osaa hoitaa diabetesta”

”ettei diabetesammattilaisten ääntä kuulla”

Resurssit: Diabeteshoitajien määrä laskeva

”hoitajaresurssit vähentyneet”

”hoitajapula”

Koulutus: Diabetesosaamisen erikoistumisopintojen mahdollisuudet vähentyneet

”koulutusta on tarjolla vähän”

”mistä saadaan tarpeeksi uusia diabetesosaajia?”

” diabeteshoitaja vai kansanterveyshoitaja?”

Organisointi ja johtaminen: Diabeteshoitajat eivät saa tehdä sitä työtä mihin ovat 
kouluttautuneet

"kaikki hoitaa kaikkea" –systeemi

”työnjaon sekavuus”

”hoidon pirstaleisuus”

”potilaan pompottelu”



Yhteenvetoa huolen aiheista

• Resurssit:

• Lähipalvelut vaarantuvat, hoito pirstaloituu ja hoitosuhteet katkeavat

• Hoitoa, ohjausta ja omahoidon tukea ei ole riittävästi saatavilla

• Hoitovälineistä karsitaan ja uusia, monipuolisia omahoidonvälineitä ei oteta käyttöön

• Organisaatiot, työolot ja osaamisen johtaminen:

• Diabetes ei vaadi eritysosaamista, kaikki hoitaa kaikkia - työnjakomalli

• Ammattilaiset eivät voi keksittyä asiakkaiden hoitamiseen

• Ammattilaiset ovat uupuneita työtaakan alle, rakenteellisiin muutospaineisiin ja näennäistehtäviin

• Diabetesosaamisen koulutusmahdollisuudet vähentyneet

• Asenne:

• Ammattilaisten mielipiteitä ei kuunnella ja arvosteta

• Diabeteksen ehkäisy ja elintapaohjaus eivät ole painopisteenä

• Diabeteksen hyvään hoitoon ei panosteta ajoissa: hyöty ja kustannussäästö on nähtävillä vasta vuosien 
kuluessa 



Ehdotettuja 
toimia

diabeteksen 
ehkäisyn, hoidon 

ja ohjauksen 
järjestämiseen  

hyvinvointialueilla 

Keskittämällä 
diabetespalvelut ja -

osaaminen  
Turvaamalla lähipalvelut

Yhtenäisillä 
toimintatavoilla; 

Hoitoketjut ja 
asiakaslähtöiset 

hoitopolut

Hoitohenkilöstön 
osaamisella ja jatkuvalla 

koulutuksella

Mielellään sama hoitaja-
lääkäri pari

Moniammatilliset tiimit/ 
työryhmät

Panostamalla 
ennaltaehkäisyyn ja 
elintapaohjaukseen 

Digipalveluilla ja 
etävastaanotoilla, 

tarkoituksen mukaisesti

Diabeteksen 
laaturekisterin käyttöön 

saamisella

Riittävä resurssointi
Hyvällä hoidon 
saatavuudella



Henkilökunnan 
osaaminen ja 

riittävyys

• Osaavaa henkilökuntaa riittävästi saatavana ja palkattuna

• Riittävä resurssi ja asiantuntevat ammattilaiset

• Asiasta kiinnostuneet lääkärit ja hoitajat

• Henkilökunnan osaamisen varmistaminen koulutuksen ja 
perehdytyksen avulla

• Turvataan ammattitaidon ylläpitäminen

• Konsultaatiomahdollisuus

• Moniammatilliset työryhmät /tiimi

• Psykologin, jalkaterapeutin, ravitsemusterapeutin ja 
fysioterapeutin palvelut diabeteksen hoitotiimiin/työryhmään

• Alueellinen diabetestyöryhmän toiminta

• Jatkuva koulutus (esim. vesote-hanke, Dehko)



Hoitopolut, hoitoketjut ja yhtenäiset 
käytännöt

Selkeät ohjeet 
sairastumisriskissä olevien 

seulomiseen 

Raskausdiabeteksen 
jälkeiseen seulontaan

Hoitopolut selkeyttämään 
hoidon organisointia

Selkeät ohjeet ketä 
hoidetaan ja missä

Toimivat, saumattomat 
hoitoketjut

Paikalliset hyvät ja toimivat 
käytänteet 

Hyvät hoitoketjut, 
hoidonohjausprosessit ja 

selkeät työnkuvaukset

Yhteiset käytännöt hoitoon 
ja hoidonohjaukseen, jotta 

myös hoidossa 
onnistuminen mahdollistuu

Asiakaslähtöiset hoitopolut 
ja yhtenäinen kirjaaminen



Ennaltaehkäisyn ja elintapaohjauksen tehostaminen

Ehkäisyyn tarvitaan 
ehdottomasti lisäpanostusta, 
esim. raskausdiabeetikoiden 
ja mielenterveyspotilaiden 

kohdalla

Ehkäisy lähtee 
riskiarvioinnista

Varhainen puuttuminen ja 
esim. erilaisiin ryhmiin 

ohjaaminen tulisi tapahtua 
paljon matalammalla 

kynnyksellä

Regelbundna uppföljningar, 
gruppverksamhet kunde öka 

motivationen.

Tarvitaan hoitajia 
elintapaohjaukseen ja 

painonhallintatoimintaa

Panostusta pre 
diabeetikoiden hoitamiseen, 
säännöllisyyttä/jatkuvuutta

T2 diabeetikot 
terveysasemilla, 

ennaltaehkäisyyn panostaen

Systemaattinen ohjelma 
kuten Dehko esitti 



Digitaaliset 
palvelut ja 

etävastaanotto

Toimivat digitaaliset palvelut ja niiden 
hyödyntäminen

Laaja-alainen ohjaus omaehtoisten/digitaalisten 
palvelujen ääreen

Digitaalisten palveluiden vahva hyödyntäminen

Etävastaanottojen järkevä käyttö

Etävastaanotot tulevat esim. aloitetun hoidon 
säätämisessä olemaan ratkaisu, mutta ei kaikille



Diabeteksen 
laaturekisteri 

Hoidon ja hoitotulosten kirjaaminen ja niiden 
hyödyntäminen laadun arvioinnissa 

Kirjaamisjärjestelmät tukemaan tiedon 
tuottamista ja laadunseurantaa

Selkeät, yhtenäiset laatukriteerit tulosmittareina

Diabeteksen laaturekisterin käyttöön saaminen

Tasa-arvoisesti hoidon laatu ja saatavuus



Tulosten vertailu Diabetesbarometriin 2021
(Koski, S. Diabetes ja Lääkäri helmikuu 2022)

+ positiivista
• Hoitovälineiden saatavuus 

parantunut

• Hoidon keskittäminen 
lisääntynyt

• Diabetesta sairastavien lasten 
hoito

• Diabeteshoitajien resurssit 
(joillakin alueella)

- puutteita
• Hoidon jatkuvuus

• Mielen hyvinvoinnin tuki

• Elintapamuutosten tuki 
(ravitsemusterapia, 
liikunnanohjaus ja 
elintapaohjaus)

• Jalkojenhoitajaresurssi

• Diabeteshoitajien resurssit 
(joillakin alueella)



Diabetesliiton 
kannanotto liiton 
kokouksessa 
Kuopiossa 
23.4.2022: 
Diabeteksen 
hoitotulokset eivät 
parane säästämällä

• Diabeteksen hoitotulokset eivät parane säästämällä 
ohjauksesta, lääkkeistä tai hoitovälineistä. Päinvastoin 
näennäiset säästöt tulevat moninkertaisesti maksettaviksi.

• Samaa kuin kyselyssä:

• Hoitoa, ohjausta ja omahoidon tukea ei ole riittävästi saatavilla

• Uusia, monipuolisia omahoidonvälineitä ei oteta käyttöön

• Diabeteksen ehkäisyn ja elintapaohjauksen puute

• Diabeteksen hyvään hoitoon ei panosteta ajoissa: hyöty ja 
kustannussäästö on nähtävillä vasta vuosien kuluessa 

• Ammattilaiset eivät voi keksittyä asiakkaiden hoitamiseen 
näennäistehtävien ja rakenteellisten muutospaineiden alla

• Diabetes ei vaadi eritysosaamista, kaikki hoitaa kaikkia -
työnjakomalli



Tulosten vertailu TEA-viisari: Perusterveydenhuolto > Muut ydintoiminnat > 

Ennaltaehkäisevä tai omahoitoa tukeva yksilöneuvonta ja ryhmät : Koko maa 2020

Painonhallinta

Ravitsemusneuvonta

Liikuntaneuvonta

Tupakasta vieroitus

Alkoholin riskikäytön vähentäminen

Kaatumisten ehkäisy

Uniohjaus

Suunhoidon neuvonta

Mielenterveyden edistäminen

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy

Rahapeliongelmien vähentäminen





Perusterveydenhuolto > Voimavarat > Terveyskeskuksen

erityistyöntekijät : Koko maa 2020

Depressiohoitaja

Seksuaalineuvoja

Ravitsemussuunnittelija, ravitsemusterapeutti

Osteoporoosihoitaja

Tupakkavieroitukseen erikoistunut hoitaja

Vanhustyön ammattilainen

Uniongelmiin erikoistunut hoitaja,

lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö



Diabeteksen 
ehkäisy, hoito ja 
omahoidon ohjaus 
edellyttää 
erityisosaamista ja  
moniammatillista 
yhteistyötä

• Diabeteshoitajan ja lääkärin lisäksi

• Erityistyöntekijöiden 
(ravitsemusterapeutti, psykologi, 
mielenterveyshoitaja, jalkaterapeutti/ 
jalkojenhoitaja, sosiaalityöntekijä, 
fysioterapeutti/ liikunnanohjaaja) mukana 
oleminen diabetestyön tiimissä auttaa ja 
tukee monin tavoin sekä potilaan hoidossa 
että henkilökunnan työhyvinvoinnissa ja 
ammatillisen osaamisen kasvussa ja 
ylläpidossa

• Erityisasiantuntijoiden saatavuus on 
tärkeää kaikkien diabetesta sairastavien 
hoidossa ja diabeteksen ehkäisytyössä 



Kiitokset! 

www.desg.fi

Suomen DESG ry on perustettu 1998.
DESG alaosastoja on useissa maissa ja 
ne kuuluvat EASD:n (European 
Association for the Study Of Diabetes) 
diabetesyhteisöön

Yhdistyksen jäseninä on hoitajia, 

lääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, 

fysioterapeutteja, farmaseutteja, 

jalkojenhoitajia, alan opettajia ja tutkijoita.

Jäsenmaksu on 22 e/vuosi

Yhdistys järjestää vuosittain 
moniammatillisen hoidonohjauksen 
seminaarin. 

http://www.desg.fi/

