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Hyvinvoinnin polkujen 

tausta-ajatus

Diabetesta sairastavat, heidän läheisensä ja 

diabetesriskissä olevat tarvitsevat helposti 

saavutettavaa tietoa sairaudestaan sekä tukea ja 

työkaluja omahoitonsa tueksi.

Luotettavaa tietoa diabeteksesta voi olla vaikea löytää, 

koska verkossa tarjolla oleva tieto on runsasta ja 

pirstaleista.
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Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin

polku -hanke (2021–2023)  
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Hyvinvointipolkujen 

kehittämistyö

• Digikysely syksyllä 2021

• Mihin kaipaat tietoa ja tukea?

• perustieto diabeteksesta

• liikunta

• ravitsemus

• uni

• mieliala, jaksaminen

• jalkojen hoito

• suun terveys

• seksuaaliterveys 

• verensokeriseuranta

• jotain muuta, mitä?

• Vastaajien ikäjakauma

• 40–59 vuotta 1184

• 60–75 vuotta 2205

• >76 vuotta 390

• Digipalveluraportti julkaistu 

03/2022
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https://www.diabetes.fi/ammattilaiset/tukea_asiakkaallesi/hyvinvoinnin_digipolut_-hanke/digipalveluraportti_2021#73f49328
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Sote-ammattilaisten huomioiminen

Jatkossa tärkeää:

• Lisätä ammattilaisten tietämystä 

digitaalisista omahoidon 

ohjauksen työkaluista.

• Kannustaa ammattilaisia 

digitaalisten palveluiden 

käyttöön.

• Kannustaa ammattilaisia

• selvittämään, kuka hyötyy 

digitaalisista palveluista

• ohjaamaan asiakkaita digitaalisten 

palveluiden pariin.

• Huolehtia, että sekä 

ammattilaisten että (diabetesta 

sairastavien) asiakkaiden 

digitaidot ja -osaaminen ovat 

riittävällä tasolla.
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Hankeyhteistyössä mukava olevat 

hyvinvointialueet

• Keski-Uudenmaan soten Hyte-allianssi

• Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hanke POSOTE20

• Kymenlaakson Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

• Yhteinen tulevaisuus: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-

Karjalassa -hanke

• Uusi Vantaa-Kerava sote asiakkaan asialla -hanke

• Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

• Itä-Uusimaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

• Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

• Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

• Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

• Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -

keskushanke

• Pohjanmaan hyvinvointialue

+ yhteistyö Helsingin kanssa
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Hyvinvointipolkujen

juurrutustyö

• Eksote

• Epäiletkö diabetesta? -

verkkosivu

• Kymsote

• Elma elintapaohjaus -sivusto

• chatbot

• Kanta-Hämeen keskussairaala

• Tyypin 2 diabetesta sairastavan 

palvelupolku: Huoli tyypin 2 

diabetekseen sairastumisesta

• Pohjois-Savo

• Valtimotautipotilaan hoitoketju

• Keski-Suomi

• OmaKS.fi -sivusto
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Polkujen kehitystyö jatkuu

• Käyttäjäkysely tammikuu 2023

• Sähköinen kysely suunnataan diabetesta sairastaville ja 

heidän läheisilleen sekä sote-ammattilaisille.

• Vastausten ja palautteen perusteella sivustoa muokataan 

edelleen.

• Tarpeiden mukaan voidaan luoda myös uutta materiaalia.

• Sivusto jää yhdeksi Diabetesliiton palveluksi myös 

hankkeen päättymisen jälkeen.

• Diabetespolut.fi -sivusto
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https://diabetespolut.fi/


Kiitos!
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