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1 Johdanto 

Vuosittain Suomessa synnyttää noin 400 tyypin 1 diabetesta sairastavaa naista, 

ja jo diabeetikon raskautta suunniteltaessa korostetaan hyvän hoitotasapainon 

tärkeyttä. Ohjeet ykköstyypin diabeetikon raskauden aikaiseen verensokeritasa-

painoon ovat tiukat ja niissä pysyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä huono hoi-

totasapaino voi johtaa esimerkiksi sikiön epämuodostumaan tai jopa keskenme-

noon ja mahdollisten diabeteksen lisäsairauksien muodostumiseen tai etenemi-

seen. (Klemetti, Gordin, Tikkanen, Nuutila & Teramo 2018, 1351–1356.) 

Ykköstyypin diabetes on sairautena usein vaativa, jolloin elämän kriisien ja muu-

tosten vaikutus sairauteen näkyy nopeasti sekä henkisessä että fyysisessä hyvin-

voinnissa (Nuutinen 2015, 17). Noin kolmannes kaikista aikuisista tyypin yksi 

diabeetikoista kertoo kokevansa diabetekseen liittyvää ahdinkoa eli hoitoväsy-

mystä (Duinkerken, Snoek & Wit 2019, 558). Hoitoväsymys on väsymystä, uupu-

musta ja hoitoon kyllästymistä ja se voidaan erheellisesti sekoittaa masennuk-

seen. Hoitoväsymys saattaakin heikentää elämänlaatua (Luoma-Kuikka 2018). 

Tutkimuksissa on todettu, että hoitoväsymystä aiheuttavat muun muassa erikois-

tilanteet ja kuormittavat tekijät elämässä (Manninen 2012, 20). Kuormittava te-

kijä voi olla esimerkiksi raskaus. Vaikka hoitoväsymys itsessään on noussut tyy-

pin 1 diabetesta sairastavien aikuisten huoleksi esimerkiksi Diabetesbaromet-

rissa (Koski, S. 2019, 45) ja Ykköstyypit ry:n toteuttamassa kyselytutkimuksessa 

(Koski, I. 2019), raskauden aikaista hoitoväsymystä ei ole juurikaan tutkittu. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen Diabetesliitto ry.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ykköstyypin diabeetikkoäitien hoitovä-

symystä ja siihen saatua tukea raskauden aikana heidän omien kokemuksiensa 

kautta. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, millaista tukea dia-

beetikkoäidit kaipaavat raskauden aikaiseen hoitoväsymykseen, jotta terveyden-

huoltohenkilöstöllä on parempi mahdollisuus tunnistaa, ennaltaehkäistä ja kehit-

tää hoitoväsymyksen hoitoa raskauden aikana. Lisäksi tavoitteena on tarjota ver-

taistukea raskaana oleville ykköstyypin diabeetikkoäideille. Opinnäytetyön teki-

jöiden henkilökohtaisena tavoitteena on lisätä ammattitaitoa ja valmiutta koh-

data raskaana oleva tyypin yksi diabeetikko. 
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2 Tyypin 1 diabetes 

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa insuliinia ei erity, sillä haiman 

Langerhansin saarekkeet ovat tuhoutuneet autoimmuunitulehduksen seurauk-

sena. Ykköstyypin diabetesta ei pystytä toistaiseksi ehkäisemään, eikä sen syn-

tysyytä tiedetä. Suomessa ykköstyypin diabeetikoita oli noin 50 000 vuonna 

2018–2019. (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Koski, S. 2019, 

10.) 

Ykköstyypin diabetes voidaan todeta esimerkiksi laihtumisen, väsymyksen, janon 

tunteen ja virtsanerityksen lisääntymisen, elimistön kuivumisen sekä korkean 

verensokerin perusteella. Korkean verensokerin raja diagnoosia tehtäessä on yli 

11,1 mmol/l. (Kahanovitz, Sluss & Russell 2017; Niskanen 2019b.) Mikäli edellä 

mainittuja oireita ei selkeästi voida havaita, ei voida luottaa yksittäiseen mitat-

tuun korkeaan verensokeriin, vaan mittauksia täytyy tehdä laboratoriossa toistu-

vasti tai ottaa HbA1c-koe eli sokerihemoglobiini. Se kuvaa keskimääräistä veren-

sokeriarvoa edeltävien kahden kuukauden ajalta. Sokerihemoglobiinin normaali 

arvo terveellä ihmisellä on alle 42 mmol/mol ja diagnosoimattomalla ykköstyy-

pin diabeetikolla yli 48 mmol/mol. (Niskanen 2019a; Niskanen 2019b.) Ykkös-

tyypin diabeetikoita hoidetaan lähinnä keskitetysti erikoissairaanhoidossa, 

mutta sairauden hoidon keskeinen osa on omahoito, jota diabeetikko toteuttaa 

itsenäisesti päivittäin (Koski, S. 2019, 31). On todettu, että diabeteksen hyväksy-

minen sairautena ja omahoidon taitava hallitseminen ovat tärkeimmät tekijät 

diabeteksen omahoidossa onnistumisessa (Smith, Donnelly, Howe, Mumford, 

Campbell, Ruddock, Tierney & Wearden 2018, 879–880). 

Ykköstyypin diabeetikon elämän edellytys on jatkuva insuliinihoito: insulii-

nipumppuhoidossa joko pika- tai nopeavaikutteinen insuliini, monipistos-

hoidossa yhdistelmä pika- tai nopea- ja pitkävaikutteista insuliinia. Insuliinin 

tarve on jokaisella diabeetikolla yksilöllinen ja se vaihtelee vuorokaudenajasta, 

päivästä sekä liikunnan ja stressin määrän mukaan. Insuliinihoidossa keskeistä 

on hiilihydraattimäärien arviointi, joka määrittää tarvittavan ateriainsuliinin 

määrän. Insuliinihoidon vaikutuksia seurataan sormenpäästä verensokerimit-
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tauksilla tai glukoosisensoroinnilla kudossokerimittauksilla useita kertoja vuoro-

kaudessa. (Ilanne-Parikka 2019b; Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 

2020.) Verensokeriin vaikuttavat monet seikat, kuten hypoglykemioiden eli ma-

talan verensokerin esiintyminen, käytössä oleva insuliini, insuliinin imeytymi-

nen, pistopaikkojen kunto, syöty ruoka, sen laatu ja imeytyminen, harrastettu lii-

kunta, sen määrä ja laatu, stressi ja hormonitoiminta (Ilanne-Parikka 2019b; In-

suliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Storni 2013, 1444–1445). Jo-

kaisella diabeetikolla verensokeritavoite on yksilöllinen, mutta yleistavoitteena 

ykköstyypin diabeteksessa ovat ruokailua edeltävät arvot 4–7 mmol/l ja ruokai-

lunjälkeiset arvot 8–10 mmol/l (Ilanne-Parikka 2019b; Insuliinipuutosdiabetes: 

Käypä hoito -suositus 2020). 

Sokerihemoglobiiniarvo HbA1c:n suositusarvo ykköstyypin diabetesta sairasta-

valla on alle 53 mmol/mol. Mitä pidempään sokerihemoglobiinitaso on koholla, 

sen suurempi riski on, että kehittyy lisäsairauksia, kuten retinopatia eli silmän 

verkkokalvosairaus, nefropatia eli munuaissairaus tai neuropatia eli ääreisher-

moston häiriö, joka useimmiten ilmenee alaraajoissa. Näin ollen ykköstyypin dia-

beetikon hoidossa ovat keskeisiä myös säännölliset silmänpohjien kuvaukset, 

virtsakokeet, hermojen toiminnan seuraaminen ja jalkojen tutkiminen. (Barnard 

& Holt 2017, 321; Rönnemaa & Niskanen 2019.)  

Monien lisäsairauksien etenemistä voidaan hidastaa tai jopa estää tehostamalla 

omahoitoa (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020). Diabeetikoille 

suositellaan tupakoinnin lopettamista, sillä tupakoinnin lopettaminen vähentää 

lisäsairauksien ja elinmuutosten vaaraa (Rönnemaa & Niskanen 2019). Lisäksi 

terveellisellä ruokavaliolla voidaan vähentää valtimosairauksien riskiä, hallita 

painoa ja helpottaa insuliinihoitoa. Ykköstyypin diabeteksessa on tärkeää nor-

maali ja terveellinen ruokavalio tasaisella ateriarytmillä, sekä liikunta ja insuliini-

hoito. Diabeetikoille suositellaan normaalien ravitsemussuositusten mukaista 

ruokavaliota: runsaasti kasviksia ja täysjyväviljoja, niukasti kovia rasvoja, vähän 

suolaa ja enintään kohtuullisesti alkoholia. (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito 

-suositus 2020.) Lisäksi säännöllinen liikunta on osa hyvää diabeteksen hoitoa ja 

suositeltavaa kaikille diabeetikoille, sillä se lisää insuliiniherkkyyttä ja vähentää 

insuliinin tarvetta (Chen & Andrews 2017, 354; Laaksonen & Niskanen 2019b). 
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Ykköstyypin diabeetikon hoito vaatii erityisosaamista ja siksi se keskittyy erityis-

sairaanhoitoon (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Koski, S. 

2019, 31). Keskeistä diabeetikon hoidossa on motivoiva moniammatillinen tuki, 

johon kuuluu lääkäri, diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti, jalkaterapeutti, fy-

sioterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi ja suun terveyden ammattilainen, 

jotka toimivat yhteistyössä keskenään sekä diabeetikon ja tämän läheisten 

kanssa (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Phillips 2016, 333). 

Hoidossa tulee huomioida, että myös diabeetikko itse osallistuu päätöksentekoon 

(Phillips 2016, 333). Hoidonohjauksen keskeisimpiä tavoitteita ovat diabeetikon 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, diabeetikon omahoi-

don valmiuksien tukeminen ja lyhyt- ja pitkäaikaisten komplikaatioiden ehkäisy. 

Hoito ja ohjaus on suunniteltava ja toteutettava diabeetikon elämäntilanteen ja 

voimavarojen mukaan. Ohjaukselliset seurantakäynnit sovitaan diabeetikon tar-

peiden mukaan ja huomioon otetaan tämän ikä, hoitotapa, diabeteksen kesto ja 

muut sairaudet. (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020.) Käyn-

neillä annetaan tietoa sairaudesta ja huolehditaan, että diabeetikolla on käytössä 

tiedot, taidot ja välineet, joilla omahoito onnistuu (Ilanne-Parikka 2019a). Käyn-

neillä keskitytään erityisesti lääke- ja insuliinihoidon toteutumiseen, elintapoihin 

ja elämänlaatuun sekä toimintakykyyn ja lisäsairauksien seurantaan (Ilanne-Pa-

rikka & Niskanen 2019). 

3 Ykköstyypin diabeetikon raskauden aikainen 

seuranta ja tuki  

Normaali raskaus kestää noin 40 viikkoa eli 280 vuorokautta. Se alkaa munaso-

lun hedelmöittymisestä ja päättyy synnytykseen. Laskettu aika voidaan määrittää 

viimeisten kuukautisten alkamispäivästä, jos kuukautiskierto on ollut säännölli-

nen. Raskauden aikana äidin kehossa tapahtuu monia muutoksia, kuten kohdun 

painon lisääntymistä jopa 1200 grammaan ja painonnousua 5–18 kilogrammaa. 

Lisäksi voi esiintyä pahoinvointia, ruoansulatusvaivoja, väsymystä, turvotuksia ja 

virtsankarkailua. (Ekholm 2019.) 



8 

 

Diabeetikon raskauden suunnittelu parantaa raskauden ennustetta (McGrath & 

Chrisler 2017, 572–573; Vääräsmäki & Kaaja 2019). Suunnittelukäynnillä diabee-

tikko saa tietoa erityispiirteistä, jotka liittyvät raskauden seurantaan (Vääräs-

mäki & Kaaja 2019). Raskauden suunnittelussa kiinnitetään huomiota diabeeti-

kon HbA1c-arvoon, verensokerin vaihteluun, hypoglykemioiden määrään ja ris-

kiin, foolihappolisään, verenpainelääkityksen arviointiin, kilpirauhasarvojen seu-

rantaan, tarvittaessa lääkkeiden lopettamiseen, silmänpohjien tarkastamiseen ja 

raskauden vasta-aiheiden poissulkemiseen (Surendran, Dixon & Whyte 2019, 

415; Tuomaala, Huvinen, Kallio & Cederberg-Tamminen 2020, 1168). On todettu, 

että ykköstyypin diabeetikon raskauden ennustetta parantaa hyvä glukoositasa-

paino raskauden alkaessa ja raskauden aikana (McGrath & Chrisler 2017, 572–

573; Sjöberg 2019, 1608). Ykköstyypin diabeetikon HbA1c-arvon tulisi olla alle 

53 mmol/mol, mieluummin jopa alle 42 mmol/mol, jos siihen voidaan päästä il-

man hypoglykemioita. Verensokeritasapainon tulisi olla hyvä, verensokerin tulisi 

pysyä glukoositavoitteessa eli 3,9–10,0 mmol/l välillä yli 70 % ajasta ja hypogly-

kemioita tulisi olla mahdollisimman vähän, alle 4 % ajasta. Mikäli hypoglykemi-

oita esiintyy, niiden syyt tulisi selvittää ja hoitaa. (Surendran, Dixon & Whyte 

2019, 415; Tuomaala ym. 2020, 1167.) 

Sikiö altistuu epämuodostumille herkimmin alkuraskauden viikoilla 5–7 organo-

geneesin aikana, jolloin elimet ja kudokset erilaistuvat. Huono hoitotasapaino li-

sää keskenmenon riskiä, kun taas erityisesti hyperglykemiat ja ylipaino lisäävät 

epämuodostumien riskiä. (Crundy 2017, 913; Klemetti 2018, 1351; Lowth 2017; 

Stefanovic & Tikkanen 2012.) Yleisimpiä epämuodostumia ovat hermoputken 

sulkeutumishäiriöt, kuten anenkefalia ja enkefaloseele sekä sydänviat, virtsatei-

den rakennepoikkeavuudet, huuli-suulakihalkiot ja poikkeavuudet keskusher-

mostossa. Monet naiset hakeutuvat hoitoon vasta ensimmäisten, kriittisen viik-

kojen jälkeen, jolloin epämuodostumia ei voida enää estää parantamalla raskau-

den toteamisen jälkeistä hoitotasapainoa. (Crundy 2017, 913; Tuomaala ym. 

2020, 1166–1171; Vääräsmäki ym. 2012, 9; Vääräsmäki & Kaaja 2019.) 

Epämuodostumien ehkäisemiseksi diabeetikon on tärkeää käyttää raskauden ai-

kana foolihappolisää 1–5 mg vuorokaudessa. Tämä aloitetaan usein jo raskautta 

suunniteltaessa ja sitä jatketaan viikkoon 12 saakka (Klemetti ym. 2018, 1354; 
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Tuomaala ym. 2020, 1170; Vääräsmäki & Kaaja 2019). Verenpainelääkityksen 

tarvetta arvioidaan, ja mikäli sellainen on aloitettu aiemmin, ei sitä tulisi lopettaa 

liian herkästi vaan tarvittaessa vaihtaa turvallisempaan muotoon, kuten kalsium-

kanavan salpaajiin (Klemetti ym. 2018, 1354). Mikäli diabeetikon kilpirauhasar-

voista todetaan liika- tai vajaatoimintaa, tulee se hoitaa ennen raskautta. Silmän-

pohjien tarkistuksessa varmistetaan, että diabeetikon silmänpohjissa ei ole reti-

nopatiaa tai vaikeaa makulaturvotusta. Jos näin kuitenkin on, ne hoidetaan ja ti-

lanteen tulee olla vakaa kuusi kuukautta ennen raskauden alkamista. Raskauden 

ehdottomia vasta-aiheita ovat vaikea munuaisten vajaatoiminta ja sepelvaltimo-

tauti. (Tuomaala ym. 2020, 1168.)  

Raskauden toisella puoliskolla korkea HbA1c-taso ja verensokerin voimakas 

vaihtelu voivat puolestaan altistaa sikiön makrosomialle eli sikiön liikakasvulle 

(Klemetti ym. 2018, 1355). Makrosomia lisää komplikaatioiden, kuten hartiadys-

toksian ja pysyvän olkapunosvaurio Erbin pareesin, riskiä synnytyksessä (Vää-

räsmäki & Kaaja 2019). Loppuraskauden huono glykeeminen tasapaino, liitän-

näissairaudet ja korkea verenpaine lisäävät ennenaikaista synnytystä ja perina-

taalikuolleisuutta (Klemetti ym. 2018, 1351; Lowth 2017; McGrath & Chrisler 

2017, 572–573) eli lapsen kuolleena syntymistä tai ensimmäisenä viikkona syn-

tymän jälkeen kuolemista (Perinataalikuolleisuus 2016).  

Raskaus vaikuttaa myös diabetekseen. Alkuraskaudessa hypoglykemiariski kas-

vaa ja loppuraskautta kohti insuliinin tarve ja ketoasidoosi- eli happomyrkytys-

riski kasvavat. Muuttuvan insuliinintarpeen ja verensokerin vaihteluiden vuoksi 

jatkuvaa glukoosiseurantaa suositellaan ykköstyypin diabeetikoille, jotta hoitota-

sapaino pysyisi mahdollisimman hyvänä. Mikäli jatkuvaa glukoosiseurantaa ei 

ole saatavilla, sormenpäämittauksia tulisi olla noin 10 vuorokaudessa (Klemetti 

ym. 2018, 1354). Raskauden aikana jo olemassa olevat silmänpohjamuutokset 

saattavat pahentua, joten verenpainesuosituksessa, alle 135/85 mmHg, pysymi-

nen olisi tärkeää koko raskauden ajan (Tuomaala ym. 2020, 1168; Vääräsmäki & 

Kaaja 2019). Pre-eklampsian eli tokseamian, josta käytetään myös nimeä ras-

kausmyrkytys, sairastaneilla nefropatia kehittyy merkittävästi nopeammin kuin 

niillä ykköstyypin diabeetikoilla, joilla ei ole ollut pre-eklampsiaa. Ei kuitenkaan 
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ole näyttöä siitä, että raskaus pahentaisi diabeteksesta johtuvia elinmuutoksia 

pysyvästi. (Vääräsmäki & Kaaja 2019.) 

Ykköstyypin diabeetikon raskauden aikainen seuranta eroaa tavallisesta raskau-

den aikaisesta seurannasta. Ykköstyypin diabeetikon on tärkeää varata neuvo-

lasta varhaisraskauden käynti mahdollisimman pian raskauden toteamisen jäl-

keen ja olla yhteydessä omaan diabeteshoitajaansa. Sikiön hyvinvoinnin lisäksi 

raskauden aikaiseen seurantaan kuuluu myös odottavan äidin diabeteksen ja eri-

tyisesti verensokeritasapainon seuranta erikoissairaanhoidossa raskauden muun 

seurannan yhteydessä. (Vääräsmäki, Kaaja, Kröger, Peränen, Soukka & Timonen 

2012, 11.) Vaikka ykköstyypin diabeetikon raskauden seurannasta ei ole vielä 

tehty tarpeeksi vertailevia tutkimuksia, on usein perusteltua hyödyntää moniam-

matillista tiimiä raskauden kulun seurannassa. Moniammatillisessa tiimissä tulisi 

olla äitiä hoitava diabetekseen erikoistunut sisätautilääkäri, diabeteshoitaja tai 

kätilö sekä synnytyslääkäri. (Vääräsmäki ym. 2012, 11.) 

Ykköstyypin diabeetikon raskautta seurataan kaikututkimuksella viikolla 11–13, 

sikiön kromosomiseulonnalla viikolla 9–13 ja rakennekaikututkimuksella viikolla 

20–21, jolloin huomioidaan erityisesti lisääntynyt riski epämuodostumille. Ras-

kauden toisella puoliskolla seurannat tapahtuvat 1–4 viikon välein, viikosta 32 

eteenpäin sikiön vointia tarkastellaan 1–2 kertaa viikossa (Klemetti ym. 2018, 

1355; Vääräsmäki & Kaaja 2019). Loppuraskauden aikana on erityisen tärkeää 

seurata sikiön kasvua sekä lapsiveden määrää (Surendran, Dixon & Whyte 2019, 

415–416; Vääräsmäki & Kaaja 2019). Vaikka glukoositasapaino olisi hyvä, sikiön 

kasvu voi hidastua varsinkin nefropatiaa tai liitännäispre-eklampsiaa sairasta-

villa diabeetikoilla (Vääräsmäki & Kaaja 2019). 

Raskauden aikana diabeetikoille suositellaan samaa raskaana olevien ja imettä-

vien ravitsemussuositusta kuin muulle väestölle. Ravitsemussuosituksessa kiin-

nitetään huomiota runsaskuituisuuteen, kasvisten, marjojen ja hedelmien saan-

tiin, rasvan laatuun ja määrään, proteiinin saantiin sekä D-vitamiinin, raudan ja 

kalsiumin saantiin. Tarvittaessa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia. Diabeeti-

kon sopiva painonnousu raskauden aikana on normaalipainoisella 8–12 kilo-

grammaa ja ylipainoisella enintään 7 kilogrammaa. (Vääräsmäki ym. 2012, 6–7.)  
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Mikäli diabetes on hyvässä hoitotasapainossa, voi raskauden aikana noudattaa 

yleisiä liikuntasuosituksia. Raskaana olevan diabeetikon liikuntasuositukset ovat 

samat kuin muullakin väestöllä: arkiaktiivisuuden lisääminen, puolen tunnin vä-

lein istumisen keskeyttäminen, vähintään 2,5 tuntia kestävyysliikuntaa viikossa 

ja lihaskuntoliikuntaa 2–3 päivänä viikossa. Tasapainoharjoittelua suositellaan 

pitkään diabetesta sairastaneille. (Laaksonen & Niskanen 2019a.) Mikäli diabee-

tikolla on kuitenkin todettuja lisäsairauksia, kuten vaikeaa retinopatiaa, tunto-

muutoksia raajoissa tai huono hoitotasapaino, pitää liikunnan harrastaminen ar-

vioida hoitavassa yksikössä. Liikunnan yhteydessä tulee huomioida hypoglyke-

miariski, johon voidaan vaikuttaa insuliini- ja ruokailumuutoksilla ja verensoke-

riseurannalla. (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Vääräsmäki 

ym. 2012, 7.) 

Bergin (2005, 23) mukaan raskaana olevat ykköstyypin diabeetikot ovat erityi-

sen haavoittuvaisessa tilassa, jolloin ympäristön merkitys korostuu. On tärkeää, 

että diabeetikko saa riittävästi tukea, jotta tuleva äiti jaksaisi mahdollisimman 

hyvin hoitaa itseään raskauden aikana. Terveydenhuollon ammattilaisten – käti-

löiden, sairaanhoitajien ja lääkäreiden – lisäksi läheisten ja työnantajan käytök-

sellä on suuri vaikutus raskaana olevan hyvinvointiin. (Berg 2005, 26–29; Ed-

wards, Speight, Bridgman & Skinner 2016, 198–199; McGrath & Chrisler 2017, 

584–586.) Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi pohtia oman käyttäytymisensä vai-

kutusta ja toimia tavalla, joka tukee naisen pystyvyyttä. Keskeistä on keskustella 

mahdollisen kumppanin ja muiden läheisten kanssa tuen tärkeydestä. (Berg 

2005, 31.) 

Ykköstyypin diabeetikon synnytyksen suunnittelu tulisi tehdä yhteistyössä syn-

nytys-, lasten- ja sisätautilääkärien kanssa. Suositus on, että synnytys käynniste-

tään viimeistään raskausviikolla 38–40, sillä sikiökuoleman vaara lisääntyy jo en-

nen sitä. Sikiön kasvuhäiriöt voivat johtaa siihen, että synnytystavaksi suositel-

laan sektiota. Sektiota suositellaan usein, jos sikiön painoarvio on yli 4500 gram-

maa. Noin 40–50 % kaikista ykköstyypin diabeetikkojen synnytyksistä tehdään 

sektiona. (Klemetti ym. 2018, 1355; Surendran, Dixon & Whyte 2019, 416–417; 

Tuomaala ym. 2020, 1171.) 



12 

 

4 Ykköstyypin diabeetikon hoitoväsymys 

Ykköstyypin diabetes on usein sairautena vaativa (Nuutinen 2015, 17). Koska 

diabeteksen hoito ei tapahdu kontrolloidussa sairaalaympäristössä, se on jatku-

vaa uusiin tilanteisiin sopeutumista (Storni 2013, 1443). Diabeetikoiden tehtä-

viin kuuluu hoitaa itseään ja olla vastuussa omasta hoidostaan päivittäin (Nuuti-

nen 2015, 7). Elämän kriisien ja muutosten vaikutus sairauteen näkyy nopeasti 

sekä henkisessä että fyysisessä hyvinvoinnissa (Hirjaba, Häggman-Laitila, Pietilä 

& Kangasniemi 2015, 3275; Nuutinen 2015, 17). Noin kolmannes kaikista aikui-

sista tyypin 1 diabeetikoista kertoo kokevansa diabetekseen liittyvää ahdinkoa, 

josta voidaan käyttää myös nimeä hoitoväsymys (Duinkerken, Snoek & Wit 2019, 

558). Hoitoväsymys käsitteenä tarkoittaa sairauden hoidon aiheuttamaa väsy-

mystä, uupumusta ja hoitoon kyllästymistä, johon ei auta lepo. Se on erilaista 

kuin terveen ihmisen tuntema väsymys ja se voidaan erheellisesti sekoittaa ma-

sennukseen. Hoitoväsymys saattaa heikentää elämänlaatua. (Luoma-Kuikka 

2018.) Diabeteksen lisäksi jokaisen diabeetikon elämässä on muitakin tekijöitä, 

kuten perhe, työ ja harrastukset, jotka vaikuttavat yleiseen hyvinvointiin ja jaksa-

miseen (Hirjaba ym. 2015, 3281). 

Hoitoväsymyksen määritteleminen on ongelmallista, sillä erityisesti ykköstyypin 

diabeetikon kokemasta hoitoväsymyksestä on niukasti lähtemateriaalia. Jokainen 

ykköstyypin diabeetikko määrittelee hoitoväsymyksen omalla tavallaan, joka tu-

lee ilmi Mannisen (2012) ja Ilkka Kosken (2019) tutkimuksissa. Hoitoväsymystä 

diabeetikoille aiheuttavat esimerkiksi erikoistilanteet ja kuormittavat tekijät elä-

mässä (Manninen 2012, 20). Fisher, Glasgow, Mullan, Skaff  ja Polonsky  (2008, 

247) ovat tutkimuksessaan jakaneet diabeetikoiden hoitoväsymyksen aiheuttajat 

neljään osa-alueeseen. Ensimmäisenä osa-alueena on diabeteksen hoitoon liit-

tyvä huoli eli huoli ravitsemuksesta, liikunnasta ja lääkkeistä. Toisena osa-alu-

eena on lääkäreihin liittyvä huoli eli huoli hoitoon pääsystä, luottamuksen puut-

teesta ja sairauteen saadusta hoidosta. Kolmantena osa-alueena on ihmissuhtei-

siin liittyvä huoli eli jääminen ilman ymmärrystä ja asianmukaista tukea. Viimei-

senä osa-alueena on emotionaalinen taakka eli diabetes tuntuu ylivoimaiselta. 

(Fisher, Glasgow, Mullan, Skaff & Polonsky 2008, 247.) 
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Ilkka Kosken (2019) kyselyssä hoitoväsymykseen vaikuttaviksi tekijöiksi nousi-

vat sokereiden hallinnan vaikeus, elämän muiden osa-alueiden kuormitus yhdis-

tettynä diabeteksen hoitoon, pelko lisäsairauksista tai jo olemassa olevat lisäsai-

raudet sekä diabeteksen nykyinen tila. Ykköstyypin diabeetikot nostivat Manni-

sen (2012, 20–21) tutkimuksessa esiin, että hoitoväsymystä aiheuttaa myös epä-

onnistuminen omassa hoidossa. Ilkka Kosken (2019) tutkimuksessa nousi esiin, 

miten hoitoväsymykseen vaikuttavat muun muassa henkilökunnan asenteet ja 

diabeetikon kohtelu sekä haasteet hoitovälineiden saatavuudessa. Myös vähäiset 

sosiaaliset suhteet ja niistä saatava tuki yhdistettynä vähäiseen tukeen diabetek-

sen hoitotaholta sekä huono hoitotasapaino voivat johtaa hoitoväsymykseen 

(Hill, Ward & Gleadle 2019, 256–258). 

Mannisen (2012, 20) tutkimuksessa ykköstyypin diabeetikot kuvasivat hoitovä-

symystä psyykkisenä kuormituksena, liikaa aikaa vievänä ja väsyttävänä sairau-

tena. Tutkimukseen osallistuneet ykköstyypin diabeetikot kuvasivat tuntevansa 

muun muassa negatiivisia tunteita, raivoa, jaksamattomuutta ja välinpitämättö-

myyttä sairautta kohtaan (Manninen 2012, 20). Luoma-Kuikan (2018) mukaan 

hoitoväsymys saattaa oireilla esimerkiksi mielialan laskuna, keskittymisvaikeu-

tena ja vaikeutena suoriutua päivittäisistä askareista.  

Hoitoväsymyksen voi yrittää katkaista itsenäisesti, esimerkiksi vähentämällä 

stressiä ja lisäämällä iloa tuottavia asioita, priorisoimalla asioita, hyväksymällä 

itsensä sekä tunnistamalla omat hoitoväsymysoireet ja reagoimalla niihin 

(Luoma-Kuikka 2018). Hoitoväsymykseen voi saada apua myös esimerkiksi mie-

lenterveyspalveluista, omasta diabeteksen hoitopaikasta tai vertaistukiryhmistä 

(Koski, I. 2019; Luoma-Kuikka 2018).  



14 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja 

tutkimustehtävät 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ykköstyypin diabeetikkoäitien hoitovä-

symystä sekä siihen kaivattua ja saatua tukea raskauden aikana heidän omien ko-

kemuksiensa kautta.  

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, millaista tukea diabeetik-

koäidit kaipaavat raskauden aikaiseen hoitoväsymykseen, jotta terveydenhuolto-

henkilöstöllä on parempi mahdollisuus tunnistaa, ennaltaehkäistä ja kehittää hoi-

toväsymyksen hoitoa raskauden aikana. Lisäksi tavoitteena on tarjota vertaistu-

kea raskaana oleville ykköstyypin diabeetikkoäideille. 

Opinnäytetyön tekijöiden henkilökohtaisena tavoitteena on lisätä ammattitaitoa 

ja valmiutta kohdata raskaana oleva tyypin yksi diabeetikko.  

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat kysymykset:  

1. Millaisia kokemuksia ykköstyypin diabeetikoilla on hoitoväsymyksestä raskau-

den aikana? 

2. Millaista tukea ykköstyypin diabeetikot ovat saaneet hoitoväsymykseen ras-

kauden aikana? 

3. Millaista tukea ykköstyypin diabeetikot olisivat kaivanneet hoitoväsymykseen 

raskauden aikana? 

6 Toteutus 

Laadullinen tutkimus tarkoittaa todellisen elämän kuvaamista mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja eroja ja merkityksiä tunnistaen. Yleisesti ajatellaan, että 

laadullinen tutkimus paljastaa tai löytää tosiasioita. Laadullisen tutkimuksen 



15 

 

pohjimmaisena ajatuksena on, että se korostaa tai ottaa huomioon sosiaalisia il-

miöitä, jollainen esimerkiksi raskauden aikainen hoitoväsymys on. Tyypillisiä 

piirteitä laadullisessa tutkimuksessa ovat kokonaisvaltaisuus tiedon hankin-

nassa, tiedon keräys todellisista tilanteista, tiedon kerääminen ensisijaisesti ih-

miseltä suullisen ja sanallisen kommunikaation avulla, ja aineiston pitäminen ja 

kohtelu ainutlaatuisena. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160–164.) 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin laadullista tutkimusta, sillä siinä kuvattiin ras-

kauden aikaista hoitoväsymystä ykköstyypin diabeetikkoäideiltä kerättyjen ko-

kemusten avulla.  

6.1 Kohderyhmä  

Laadullisessa tutkimuksessa kohderyhmä valitaan harkitusti juuri tutkimuksen 

tarkoitusta varten. Aineistoa kerätessä on tärkeää, että kohderyhmällä, jolta ai-

neisto kerätään, on omakohtaista kokemusta asiasta tai paljon tietoa siitä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Opinnäytetyöhön valittiin kohderyhmäksi ykköstyypin diabeetikot, jotka ras-

kaana ollessaan kokevat tai ovat kokeneet hoitoväsymystä. Kohderyhmä rajattiin 

niin, että raskauden aikainen hoitoväsymyskokemus tuli olla vuosilta 2015–

2020. Kohderyhmä on perusteltu, sillä opinnäytetyössä kuvattiin raskauden ai-

kaista hoitoväsymystä, ja ykköstyypin diabeetikkoäideiltä kerättyjen kokemusten 

avulla kuvaus on mahdollisimman totuudenmukainen. Opinnäytetyössä kohde-

ryhmä saavutettiin käyttämällä Suomen Diabetesliitto ry:n sekä Diabetesseura 

T1D:n sosiaalisen median kanavia kyselytutkimuksen jakamiseen. 

6.2 Aineiston keruu  

Aineistonkeruumenetelmän valinnassa ohjaavat kysymykset, joihin tutkimuk-

sella halutaan löytää vastauksia. Keskeistä on siis miettiä, minkälaista tietoa ol-

laan etsimässä sekä keneltä tai mistä tietoa voisi löytyä. (Hirsjärvi ym. 2009, 184; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Tämän opinnäytetyön aineistonke-
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ruumenetelmäksi valittiin verkkokyselyn muodossa toteutettu laadullinen ky-

sely. Laadullinen kysely sopii tilanteisiin, joissa halutaan selvittää, mitä kohde-

henkilö ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä tavalla (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Verkkokyselyä pidetään tehokkaana menetelmänä, sillä sen avulla on mahdolli-

suus saada aineistoa nopeasti ja edullisesti. Etuna on myös se, että vastausten 

prosessointi helpottuu ja inhimillisten lyöntivirheiden määrä pienenee. (Pääkkö-

nen 2017, 10.) Verkkokyselyn onnistumisen kannalta tulisi ottaa huomioon vas-

taajien resurssit: aika, halut ja taidot vastata kyselyyn. Riskinä on, että kyselylo-

make aiheuttaa väärinymmärryksiä tai että vastaajat eivät pidä huolellista vas-

taamista riittävän tärkeänä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta olisi siis tär-

keää suunnitella ja testata lomaketta perusteellisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 195; 

Kyselylomakkeen laatiminen 2010.) 

Tässä opinnäytetyössä kyselylomake (liite 1) laadittiin Kyselynetti.com-sivulle. 

Kyselynetti valikoitui alustaksi, sillä se on tutkijoille maksuton ja siellä voi seu-

rata vastauksia reaaliajassa. Lisäksi kaikki vastaukset on mahdollista ladata PDF-

tiedostoksi, Exceliin, Wordiin tai PowerPointiin. (KyselyNetti n.d.) Kyselylomak-

keen laadinta vaatii tutkimuskysymyksen tuntemisen. Kyselylomakkeessa tulisi 

kysyä ainoastaan tutkimuksen kannalta oleellisia kysymyksiä. (Vilkka 2005, 84.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa avoimet kysymykset antavat mahdollisuuden 

vastata monipuolisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 198–201). Tässä tutkimuksessa kyse-

lylomakkeessa on esitetty kaikille vastaajille samat avoimet kysymykset samassa 

järjestyksessä ja jätetty tyhjä tila vastausta varten. Avoimet kysymykset eivät oh-

jaile vastaajaa liikaa vaan antavat vastaajalle mahdollisuuden kertoa kokemuk-

sistaan omin sanoin (Hirsjärvi ym. 2009, 198–201). Näin ollen avoimet kysymyk-

set sopivat tähän opinnäytetyöhön. 

Kyselylomakkeelle haettiin vapaaehtoisia esitestaajia ylläpidon luvalla suljetusta 

Facebook-ryhmästä, ”Ykköstyypin Diabetes Raskaus/Äitiys/Naiseus”, 10.10.–

12.10. Viisi kohderyhmään kuuluvaa otti tutkijoihin yhteyttä ja heille jaettiin 

linkki kyselylomakkeeseen yksityisviestillä. Lomakkeen yhteydessä vastaajilta 

kysyttiin palautetta kysymyksistä, kyselylomakkeen muotoilusta ja ulkonäöstä, 

saatekirjeestä sekä vastauksiin käytetystä ajasta. Neljä viidestä vastasi kyselyyn. 
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Esitestauksen avulla huomattiin, että vastaajat olivat ymmärtäneet kysymykset ja 

että kysymysten avulla saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Lisäksi vastaa-

miseen käytetty aika nähtiin kohtuullisena. Yksi vastaaja olisi toivonut valmiita 

vastausvaihtoehtoja, jos vastaajan on itse vaikea löytää sanoja tunteille. Tutkijat 

eivät kuitenkaan halunneet ohjailla tai ennakoida vastauksia, joten suljettuja ky-

symyksiä ei käytetty. Vastausten perusteella kyselylomake päädyttiin pitämään 

alkuperäisessä muodossa. Esitestauksen vastaukset poistettiin Kyselynetti.co-

mista viikolla 42, jonka jälkeen ne eivät enää olleet tutkijoiden saatavilla. 

Kohderyhmän saavuttamiseksi hyödynnettiin Suomen Diabetesliitto ry:n sosiaa-

lisen median kanavia kyselylomakkeen levittämisessä. Diabetesliitto loi verkkosi-

vuilleen sivun kyselyn jakamista varten, jossa julkaistiin informatiivinen teksti 

tutkimuksesta. Diabetesliitto jakoi suljetussa ykköstyyppien Facebook-ryhmässä 

linkin kyselylomakkeeseen. Lisäksi Diabetesliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö, 

Diabetesseura T1D, jakoi kyselyn omilla sosiaalisen median kanavillaan, Twitte-

rissä ja Facebookissa sekä lisäsi maininnan Instagram-tarinaansa. Diabetesseura 

T1D:n viestintävastaava jakoi linkin myös suljettuihin Facebook-ryhmiin “Ykkös-

tyypin diabetes aikuiset” ja ” Ykköstyypin diabetes aikuiset, kahvihuone”. Verk-

kokysely oli avoinna vastattavaksi 21.10.–4.11.2020.  

Verkkokyselyn mukaan liitetään saatekirje (liite 2), jonka perusteella mahdolli-

nen tutkittava tekee päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Saatekirjeen teh-

tävänä on vakuuttaa tutkimuskohde tutkimuksen tarpeellisuudesta sekä moti-

voida tätä vastaamaan kyselyyn. Ei ole yhdentekevää, millainen visuaalinen ilme 

tai kirjallinen muoto saatekirjeessä on, sillä koko tutkimuksen onnistuminen voi 

olla riippuvainen mahdollisten vastaajien sitoutumisesta. (Vilkka 2005, 152.) 

Saatekirjettä esitestattiin kyselylomakkeen yhteydessä. Testaajien mielestä saa-

tekirje oli riittävän informatiivinen ja selkeä. Muutosten tekemistä ei nähty ai-

heelliseksi. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston laadulla on määrää suurempi merkitys. 

Aineiston laadulla tarkoitetaan usein sitä, kuinka kestäviä ja syviä tulkintoja ai-

neiston pohjalta on mahdollista tehdä. Tavoitteena ei ole päätyä kerätyn aineis-

ton avulla yleistykseen, sillä vastaukset perustuvat äitien omiin kokemuksiin. 
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Tärkeintä on kuvata ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman laajasti ja 

monipuolisesti. (Vilkka 2005, 126.) Tämä opinnäytetyö pyrkii löytämään aineis-

ton avulla yhtäläisyyksiä vastaajien kokemuksista sekä uusia näkökulmia aihee-

seen. Tässä opinnäytetyössä aineiston katsotaan olevan riittävä silloin, kun sa-

mat piirteet alkavat toistua vastauksissa ja uusien vastausten ei nähdä enää tuo-

van lisäarvoa tutkimusongelmalle. Tällöin puhutaan aineiston kyllääntymisestä 

eli saturaatiosta. (Vilkka 2005, 127–128.) Aineiston saturaatiopistettä määritel-

lessä tulee pitää mielessä menetelmän ongelmallisuus: ei ole olemassa kahta 

identtistä kokemusta (Hirsjärvi ym. 2009, 182). Kyselyyn tuli 21 vastausta, joista 

20 oli sopivia aineiston analysointia varten. Vastauksissa toistuivat samat piirteet 

eli aineisto alkoi saturoitua. 

6.3 Aineiston analysointi  

Aineiston analysointi opinnäytetyössä tapahtui aineistolähtöistä luokittelua käyt-

tämällä. Analysointi on viisivaiheinen prosessi, joka aloitetaan lukemalla aineis-

toa aktiivisesti useita kertoja, ja näin luodaan pohja analyysille (Kyngäs & Vanha-

nen 1999, 5.) Toisena vaiheena valitaan analyysiyksikkö. Sen valintaa ohjaavat 

tutkimuskysymykset. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) Tässä opinnäytetyössä ana-

lyysiyksiköksi valikoituivat lauseet ja ajatuskokonaisuudet. Kolmantena vaiheena 

aineisto koodataan, eli siitä kootaan analyysiyksikön mukaiset vastaukset eli al-

kuperäisilmaukset tutkimuskysymyksiin, jotka toimivat pohjana pelkistämiseen 

(Kylmä & Juvakka 2007, 117). Koodauksessa aineisto värikoodattiin niin, että 

vastaukset tutkimuskysymyksiin olivat eri värillä kuin muu aineisto.  

Neljäntenä vaiheena aineistoa pelkistetään. Siinä alkuperäisilmaukset tiivistetään 

pelkistetyiksi ilmauksiksi, mutta olennainen sisältö säilytetään. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 117.) Pelkistettyjen ilmausten tulisi silti olla tulisi olla termistöltään 

mahdollisimman samanlaisia kuin aineistossa (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). 

Opinnäytetyössä pelkistetyt ilmaukset kirjattiin alkuperäisilmauksen viereen 

niin, että kaikki pelkistykset olivat omana sarakkeenaan. Esimerkkejä aineiston 

pelkistyksistä kuvaa alla oleva taulukko (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä 

– Raskastahan se oli. Vaan se eri 

vastaanotoilla juokseminen ja jatkuva 

tarkkailun ja seurannan alla oleminen. 

– Eri vastaanotoilla käyminen ja 

jatkuva tarkkailu ja seuranta oli 

raskasta. 

– Puoliso oli ihana ja kannustava. Sain 

aina hoitavaan diabeteshoitajaani ja 

säännöllisesti sisätautipolille. 

Neuvolasta ja äitipolilta tuettiin hyvin 

myös. 

– Puoliso kannusti.  

– Diabeteshoitajaan ja 

sisätautipoliklinikalle (sai yhteyden).  

– Neuvolasta ja äitiyspolilta tuettiin. 

– Ehkä joku järjestetty 

rentoutumishetki olisi ollut kiva. Ja 

tarkemmat ohjeet sokeritasapainon 

ylläpitoon ja rohkaisua muuttaa itse 

annosteluja tarpeen mukaan. 

– Olisi kaivannut ohjattua 

rentoutumishetkeä.  

– Olisi kaivannut tarkkoja ohjeita 

verensokeritasapainon 

ylläpitämiseen. 

– Olisi kaivannut rohkaisua 

insuliiniannosten itsenäiseen 

muuttamiseen. 

 

Viidentenä ja viimeisenä vaiheena on luokittelu, jossa etsitään pelkistettyjen 

ilmausten yhtäläisyydet ja erilaisuudet ja annetaan niille käsitteet. Nämä 

käsitteet muodostavat alaluokkia. Sisällöltään samankaltaiset alaluokat voidaan 

yhdistää, jolloin syntyy yläluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Luokittelua 

jatketaan niin pitkään kuin se on aineiston kannalta järkevää (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 6). Liian pitkälle jatkettu luokittelu vähentää tulosten 

informaatioarvoa (Kylmä & Juvakka 2007, 118). Luokittelussa pelkistettyjä 

ilmauksia vertailtiin ja samankaltaiset ilmaukset yhdistettiin alaluokiksi, joille 



20 

 

annettiin luokkaa kuvaava nimi. Esimerkkejä alaluokkien muodostumisesta 

kuvaa liite 3. Samankaltaiset alaluokat tuotiin yhteen ja niistä muodostettiin 

yläluokkia. Lisäksi tutkimuskysymysten yksi ja kolme luokittelua jatkettiin, jotta 

voitiin muodostaa yhdistäviä luokkia. Yläluokkien ja yhdistävien luokkien 

muodostumista kuvaavat liitteet 4–6. 

7 Tutkimustulokset 

7.1 Ykköstyypin diabeetikoiden kokemukset hoitoväsymyksestä 

raskauden aikana 

Ykköstyypin diabeetikoiden kokemukset hoitoväsymyksestä raskauden aikana 

muodostuivat kuudesta yhdistävästä luokasta: Jatkuvan omahoidon aiheuttama 

kuormitus, Verensokeriseurannan yhteys hoitoväsymykseen, Insuliinihoidon yh-

teys hoitoväsymykseen, Diabeteksen hoidon kanssa yksin jääminen ja luottamuk-

sen puute hoitohenkilökuntaan, Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käymisen 

ja hoitotarvikkeiden saatavuuden vaikutus hoitoväsymykseen sekä Fyysiset vai-

kutukset ja voimavarojen vähyys sekä pelko omasta ja vauvan terveydestä ai-

heuttivat hoitoväsymystä. 

7.1.1 Jatkuvan omahoidon aiheuttama kuormitus 

Yhdistävä luokka Jatkuvan omahoidon aiheuttama kuormitus sisälsi kaksi ylä-

luokkaa: Hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen oli työlästä ja uuvuttavaa sekä 

Raskaus ja diabeteksen hoito olivat ensisijaisia asioita elämässä, kaikki muu oli 

toissijaista. 

Hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen oli työlästä ja uuvuttavaa 

Yläluokka Hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen oli työlästä ja uuvuttavaa sisälsi 

kaksi alaluokkaa: Oli uuvuttavaa seurata raskauden aikaista syömistä ja insulii-

nin pistämistä ja Hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen koettiin työläänä. 
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Alaluokassa Oli uuvuttavaa seurata raskauden aikaista syömistä ja insulii-

nin pistämistä vastaajat kertoivat, että jatkuva ja tiukka ruokavalion sekä insu-

liiniannosten seuraaminen koettiin uuvuttavana. Kokemukseen vaikutti se, ettei 

raskauden aikana saanut syödä, kun haluaa, tai pistää, jos jaksaa. 

Alaluokassa Hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen koettiin työläänä vastaaja 

kertoi kokevansa työlääksi hyvän hoitotasapainon ylläpitämisen. 

Raskaus ja diabeteksen hoito olivat ensisijaisia asioita elämässä, kaikki muu oli 

toissijaista 

Yläluokka Raskaus ja diabeteksen hoito olivat ensisijaisia asioita elämässä, kaikki 

muu oli toissijaista, sisälsi yhden alaluokan, joka oli nimetty kuten yläluokka. 

Alaluokassa Raskaus ja diabeteksen hoito olivat ensisijaisia asioita elä-

mässä, kaikki muu oli toissijaista vastaajat kertoivat raskauden ja diabeteksen 

hoidon olevan tärkeintä elämässä. Yksi diabeetikoista kertoi, että diabeteksen 

hoitaminen raskaana ollessa oli tärkein asia elämässä ja kaikki muu oli toissi-

jaista. Toinen diabeetikko kertoi, ettei hoitoväsymys näkynyt verensokereissa 

vaan niin sanottuna ”täydellisen tytön syndroomana”. Hän kertoi suorittaneensa 

raskauden täysillä unohtaen kaiken muun. 

”Raskaus vedettiin täysillä ja täydellisesti kaikki muu itseni mukaan-
laskien unohtaen. (Niinkuin hevosilla laput sivuilla ja katse eteen-
päin.) Hoitoväsymys ei näkynyt sokereissa, vaan juuri tällaisena täy-
dellisen tytön syndroomana.” 

7.1.2 Verensokeriseurannan yhteys hoitoväsymykseen 

Yhdistävä luokka Verensokeriseurannan yhteys hoitoväsymykseen sisälsi neljä 

yläluokkaa: Verensokerivaihtelun myötä syntynyt väsymys ja negatiiviset tun-

teet, Jatkuvaa verensokerikäyrän seuraamista ja korkeiden verensokereiden kor-

jaamista, Hypoglykemiat raskauden aikana sekä Ei jaksanut mitata verensokeria. 
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Verensokerivaihtelun myötä syntynyt väsymys ja negatiiviset tunteet 

Yläluokka Verensokerivaihtelun myötä syntyneet negatiiviset tunteet sisälsi 

kolme alaluokkaa: Heittelevät verensokerit aiheuttivat väsymistä, turhautumista 

ja huolta, Oli rankkaa ja teki mieli luovuttaa, koska verensokerit vaihtelivat ja 

niitä piti seurata jatkuvasti sekä Ahdistusta ja pelkoa korkeista verensokereista 

ja verensokerivaihtelusta. 

Alaluokassa Heittelevät verensokerit aiheuttivat väsymistä, turhautumista 

ja huolta vastaajat toivat esille heittelevän verensokerin aiheuttamia tunteita. 

Vastaajat kertoivat hoitoväsymyksen olevan turhautumista heitteleviin veren-

sokereihin sekä ylimääräistä huolta ja huonoa omaatuntoa asioista, jotka nostivat 

verensokeria. Yksi vastaaja kuvasi hyvän verensokerin ylläpitämistä väsyttä-

väksi. 

Alaluokassa Oli rankkaa ja teki mieli luovuttaa, koska verensokerit vaihteli-

vat ja niitä piti seurata jatkuvasti vastaaja kertoi, että välillä oli rankkaa, koska 

verensokerit nousivat ja aina halutessaan ei voinut syödä. Vastaaja kertoi, että 

vauvan takia oli kuitenkin valmis tekemään mitä vain. 

Alaluokassa Ahdistusta ja pelkoa korkeista verensokereista ja verensokeri-

vaihtelusta vastaajat kertoivat kokevansa ahdistusta korkeista verensokereista 

ja verensokerivaihtelusta. Yksi diabeetikko kertoi verensokerivaihtelun vaikutus-

ten vauvaan aiheuttavan ahdistusta ja pelkoa. Toinen vastaaja kertoi korkean ve-

rensokeritason itsessään ahdistavan. 

”Lähinnä se oli turhautumista heitteleviin verensokereihin ja ahdis-
tusta ja pelkoa siitä, mitä vuoristoradan lailla käyttäytyvät verensoke-
rit tekevät vauvalle.” 

Jatkuvaa verensokerikäyrän seuraamista ja korkeiden verensokereiden korjaa-

mista 
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Yläluokka Jatkuvaa verensokerikäyrän seuraamista ja korkeiden verensokerei-

den korjaamista sisälsi yhden alaluokan, joka on nimetty kuten yläluokka. 

Alaluokassa Jatkuvaa verensokerikäyrän seuraamista ja korkeiden veren-

sokereiden korjaamista vastaajat kuvasivat jatkuvaa verensokerin tarkkailua. 

Yksi vastaaja kertoi, että hän tarkkailee verensokeria lähes pakkomielteisesti ja 

korjaa korkeita verensokereita helposti liikaa, koska tiesi millaisia vaikutuksia 

korkealla verensokerilla oli sikiöön. Yksi vastaaja kertoi mitanneensa verensoke-

ria vuorokaudessa noin 50 kertaa. Hän kertoi, että syöminen vaati monen tunnin 

tarkkailua, joka aiheutti hoitoväsymystä. Muutama vastaaja toi esiin, kuinka ve-

rensokeritarkkailu oli jatkuvaa tarkkailua ja käyrän tuijottamista, yhden vastaa-

jan kohdalla lääkärin pyynnöstä. 

Hypoglykemiat raskauden aikana 

Yläluokka Hypoglykemiat raskauden aikana sisälsi kaksi alaluokkaa: Kärsi ras-

kauspahoinvoinnista, josta seurasi hypoglykemioita sekä Pelko hypoglykemioista 

raskauden aikana. 

Alaluokassa Kärsi raskauspahoinvoinnista, josta seurasi hypoglykemioita 

yksi vastaaja kertoi, että hänelle tuli hypoglykemioita raskauspahoinvoinnin seu-

rauksena. 

Alaluokassa Pelko hypoglykemioista raskauden aikana yksi vastaaja kertoi 

nukkuneensa katkonaisesti, koska pelkäsi öisin hypoglykemioita. Toinen vastaaja 

kertoi olleensa todella väsynyt hypopelon vuoksi. 

 Ei jaksanut mitata verensokeria 

Yläluokka Ei jaksanut mitata verensokeria sisälsi yhden alaluokan, joka on ni-

metty kuten yläluokka. 

Alaluokassa Ei jaksanut mitata verensokeria vastaaja toi esiin, kuinka ei ras-

kauden aikana jaksanut mitata verensokeria kovin usein. 
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7.1.3 Insuliinihoidon yhteys hoitoväsymykseen 

Yhdistävä luokka Insuliinihoidon yhteys hoitoväsymykseen sisälsi kaksi yläluok-

kaa: Ei jaksanut pistää insuliinia ja Insuliinihoitoon liittyvä väsymys ja negatiivi-

set tunteet. 

Ei jaksanut pistää insuliinia 

Yläluokka Ei jaksanut pistää insuliinia sisälsi yhden alaluokan: Ei jaksanut pistää 

lyhytvaikutteista insuliinia kovin usein. 

Alaluokassa Ei jaksanut pistää lyhytvaikutteista insuliinia kovin usein vas-

taaja toi ilmi, ettei jaksanut pistää lyhytvaikutteista insuliinia kovin usein raskau-

den aikana. 

Insuliinihoitoon liittyvä väsymys ja negatiiviset tunteet 

Yläluokka Insuliinihoitoon liittyvät negatiiviset tunteet sisälsi kolme alaluokkaa: 

Huonosti toimivat insuliinit aiheuttivat hoitoväsymystä, Insuliinin pistäminen oli 

turhauttavaa ja vastenmielistä sekä Insuliinin tarpeen muuttumisen vuoksi insu-

liinimääriä piti muokata ja se ahdisti ja väsytti. 

Alaluokassa Huonosti toimivat insuliinit aiheuttivat hoitoväsymystä yksi vas-

taaja kertoi, että hänen käytössään oli perusinsuliini, joka ei toiminut ennen ras-

kautta, ja raskauden aikana se toimi entistäkin huonommin, kunnes omalla ko-

keilullaan hän sai sen toimimaan. Toinen vastaaja kertoi, että huonosti toimivat 

insuliinit olivat hoitoväsymyksen suurin yksittäinen aiheuttaja. 

Alaluokassa Insuliinin pistäminen oli turhauttavaa ja vastenmielistä yksi 

vastaaja kertoi, että tuntui vastenmieliseltä pistää loppuraskauden suuria perus-

insuliinimääriä. Toista vastaajaa turhautti pistää monta kertaa insuliinia, kun osa 

valui ulos.  
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”Loppuraskaudessa suuret perusinsuliinimäärät tuntuivat vastenmie-
lisiltä pistää, sillä pahimmillaan tykitit turvonneita reisiä jopa neljä 
kertaa yhden aamun aikana, ja osa insuliineista valui ulos.” 

Alaluokassa Insuliinin tarpeen muuttumisen vuoksi insuliinimääriä piti 

muokata ja se ahdisti ja väsytti vastaajat kertoivat, että raskauden aikana ai-

heutti ahdistusta ja väsymistä insuliinimäärien moninkertaistuminen sekä vas-

teen muuttuminen. Yksi vastaaja kuvasi insuliiniresistenssin kasvun aiheuttamaa 

oloa toivottomaksi, sillä verensokerit olivat koholla, vaikka insuliiniannokset oli-

vat moninkertaiset normaaliin verrattuna. Toinen vastaaja kertoi, kuinka hänen 

insuliinitarpeensa muutos ei vastannut oppikirjan yleistystä, joten alkuraskau-

desta lähtien omahoitoa piti muokata paljon. 

7.1.4 Diabeteksen hoidon kanssa yksin jääminen ja luottamuksen puute 

hoitohenkilökuntaan 

Yhdistävä luokka Diabeteksen hoidon kanssa yksin jääminen ja luottamuksen 

puute hoitohenkilökuntaan sisälsi yhden yläluokan, joka on nimetty kuten pää-

luokka. 

Diabeteksen hoidon kanssa yksin jääminen ja luottamuksen puute hoitohenkilö-

kuntaan 

Yläluokka Diabeteksen hoidon kanssa yksin jääminen ja luottamuksen puute hoi-

tohenkilökuntaan sisälsi kaksi alaluokkaa: Diabeteksen hoidon kanssa yksin jää-

mistä sekä Luottamuksen puutetta hoitohenkilökuntaan. 

Alaluokassa Diabeteksen hoidon kanssa yksin jäämistä vastaajat kertoivat, 

että hoitoväsymystä aiheutti yksin jääminen ja yksin vastuunkanto diabeteksen 

hoidosta. Yksi vastaaja kertoi joutuneensa kantamaan itse vastuun omasta hoi-

dostaan. Toinen vastaajan kertoi, että hänen hoitonsa jakautui moneen paikkaan 

ja siksi hän jäi hoidon kanssa yksin. Myös eräs vastaaja jäi yksin ja ilman hoitoa 

useiksi kuukausiksi, koska hoitosuhde omaan endokrinologiin päättyi. Eräs vas-

taaja taas joutui odottamaan kohtuuttoman kauan kutsua diabetespoliklinikalle. 
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Yksi vastaaja toi esiin, kuinka huoli vauvan hyvinvoinnista oli raskas kantaa yk-

sin. 

Alaluokassa Luottamuksen puutetta hoitohenkilökuntaan vastaajat kertoivat 

menettäneensä luottamuksen hoitohenkilökuntaan. Yksi vastaaja kuvasi hoitovä-

symyksensä keskeisimmäksi tekijäksi luottamuksen puutetta. Toinen vastaaja 

kertoi, kuinka luottamuksen puute henkilökuntaan oli osasyy siihen, että hän jäi 

yksin hoidon kanssa. Eräs vastaaja kertoi menettäneensä luottamuksen hoito-

henkilökuntaan, koska koki, ettei hoitohenkilökunta huomioinut hänen diabetes-

taan yksilöllisesti. Tämä aiheutti pelkoa, ja siksi hän päätyi hoitamaan itse itseään 

intuitiivisesti 24 vuoden diabeteskokemuksellaan. 

7.1.5 Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käymisen ja hoitotarvikkeiden 

saatavuuden vaikutus hoitoväsymykseen 

Yhdistävä luokka Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käymisen ja hoitotarvik-

keiden saatavuuden vaikutus hoitoväsymykseen sisälsi kaksi yläluokkaa: Hoito-

tarvikkeiden rajallinen määrä ja Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käyminen 

oli raskasta. 

Hoitotarvikkeiden rajallinen määrä 

Yläluokka Hoitotarvikkeiden rajallinen määrä sisälsi yhden alaluokan: Odotusai-

kana olisi pitänyt selvitä neljällä verensokeriliuskalla päivässä. 

Alaluokassa Odotusaikana olisi pitänyt selvitä neljällä verensokeriliuskalla 

päivässä vastaaja kertoi, kuinka hoitoväsymystä aiheutti se, että odotusaikana 

olisi pitänyt selvitä neljällä verensokeriliuskalla päivässä. 

Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käyminen oli raskasta 

Yläluokka Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käyminen oli raskasta sisälsi yh-

den alaluokan, joka on nimetty kuten yläluokka. 
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Alaluokassa Jatkuva terveydenhuollon palveluissa käyminen oli raskasta 

vastaajat toivat esiin vastaanottokäynneillä käymisen aiheuttamaa väsymystä. 

Yksi vastaaja kertoi kokevansa jatkuvan seurannan ja tarkkailun sekä eri vas-

taanotoilla käymisen raskaaksi. Myös toinen vastaaja kertoi väsyneensä viikoit-

taisiin käynteihin terveydenhuollon palveluissa. 

7.1.6 Fyysiset vaikutukset ja voimavarojen vähyys sekä pelko omasta ja vauvan 

terveydestä aiheuttivat hoitoväsymystä 

Yhdistävä luokka Fyysiset vaikutukset ja voimavarojen vähyys sekä pelko omasta 

ja vauvan terveydestä aiheuttivat hoitoväsymystä sisälsi kaksi yläluokkaa: Pelko 

ja kuormitus omasta ja vauvan terveydestä ja Raskauden aikaiset fyysiset vaiku-

tukset ja voimavarojen vähyys. 

Pelko ja kuormitus omasta ja vauvan terveydestä 

Yläluokka Pelko ja kuormitus omasta ja vauvan terveydestä sisälsi kaksi alaluok-

kaa: Jatkuva ja suuri huoli vauvan terveydestä kuormitti ja laski mielialaa sekä 

Pelko diabeteksen aiheuttamista riskeistä. 

Alaluokassa Jatkuva ja suuri huoli vauvan terveydestä kuormitti ja laski 

mielialaa vastaajat kertoivat huolen vauvasta olleen suuri ja koko ajan läsnä, 

joka laski mielialaa ja teki diabeteksen hoidosta kuormittavaa ja raskasta. 

Alaluokassa Pelko diabeteksen aiheuttamista riskeistä vastaajat kertoivat dia-

beteksen aiheuttamien riskien aiheuttavan pelkoa. Yksi vastaaja kertoi, kuinka 

hoitoväsymys sai alkunsa siitä, kun ensimmäisellä äitiyspoliklinikkakäynnillä hä-

nelle kerrottiin riskeistä ja mahdollisesta retinopatian pahenemisesta raskauden 

myötä. Vastaajalle saatiin tunne, että hän sokeutuisi muutosten pahenemisen 

vuoksi. Diabeteslääkäri oli kertonut vastaajalle, ettei ole huolissaan retinopaatti-

sista muutoksista. Vastaaja kertoi kokeneensa asian taakkana. 

”Heti ensimmäisestä käynnistä äitiyspolilla kuitenkin se hoitoväsymys 
alkoi, kun kerrottiin kaikki ’suuremmat todennäköisyydet’ ja kuinka 
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on "nähty diabeetikoitten retinopaattisten muutosten pahenevan ras-
kauden myötä". –– Silmissäni on lieviä muutoksia, joista diabeteslää-
käri ei ole huolissaan ja sanoo niitä tulevan kaikille, jotka diabetesta 
ovat pitkään sairastaneet. –– Äitiyspolilla saatiin kuitenkin sormia 
napsauttamalla tunne, että kohta olen tyyliin sokea.” 

Raskauden aikaiset fyysiset vaikutukset ja voimavarojen vähyys 

Yläluokka Raskauden aikaiset fyysiset vaikutukset ja voimavarojen vähyys sisälsi 

kaksi alaluokkaa: Voimavarojen vähyys uupumuksen ja hyperemeesin vuoksi ja 

Oli fyysisesti väsynyt työssäkäynnin, raskauden, huonosti nukuttujen öiden ja lii-

toskipujen vuoksi. 

Alaluokassa Voimavarojen vähyys uupumuksen ja hyperemeesin vuoksi yksi 

vastaaja kertoi itkeneensä uupumusta ja ajatelleensa, ettei jaksaisi raskautta lop-

puun asti. Toinen vastaaja koki hoidon haastavaksi hyperemeesin eli voimakkaan 

raskauspahoinvoinnin takia, sillä voimavaroja ei tuntunut riittävän omahoitoon.  

Alaluokassa Oli fyysisesti väsynyt työssäkäynnin, raskauden, huonosti nu-

kuttujen öiden ja liitoskipujen vuoksi vastaajat kertoivat fyysisestä väsymyk-

sestään. Yksi vastaaja kertoi olleensa väsynyt työssäkäynnin, huonosti nukuttu-

jen öiden, liitoskipujen ja raskauden vuoksi. Toinen vastaaja kertoi muutenkin 

haasteellisen tilanteen lisäksi kärsineen järkyttävästä fyysisestä väsymyksestä. 

7.2 Ykköstyypin diabeetikoiden saama tuki hoitoväsymykseen 

raskauden aikana 

Ykköstyypin diabeetikoiden saama tuki hoitoväsymykseen raskauden aikana 

muodostui kuudesta yläluokasta: Vertaisilta saatu tuki hoitoväsymykseen, Puoli-

solta ja läheisiltä saatu tuki hoitoväsymykseen, Terveydenhuoltohenkilöstön saa-

vutettavuus ja tuki, Hoitoteknologian apu omahoidossa, Koirat reagoivat hy-

poglykemioihin ja herättivät sohvalta verensokerien laskiessa ja Ilman apua jää-

minen hoitoväsymyksen kanssa. 
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7.2.1 Vertaisilta saatu tuki hoitoväsymykseen 

Yläluokka Vertaisilta saatu tuki hoitoväsymykseen sisälsi kaksi alaluokkaa: Sai 

vertaistukea hoitoväsymykseen ystäviltä ja Sai vertaistukea hoitoväsymykseen 

sosiaalisesta mediasta. 

Alaluokassa Sai vertaistukea hoitoväsymykseen ystäviltä vastaajat kertoivat 

saaneensa hoitoväsymykseen vertaistukea ystäviltä, joilla oli myös ykköstyypin 

diabetes. 

Alaluokassa Sai vertaistukea hoitoväsymykseen sosiaalisesta mediasta vas-

taajat kertoivat saaneensa vertaistukea, infoa ja käytännön kokemuksia Faceboo-

kin ja WhatsAppin diabetes- ja vertaistukiryhmistä. 

7.2.2 Puolisolta ja läheisiltä saatu tuki hoitoväsymykseen 

Yläluokka Puolisolta ja läheisiltä saatu tuki hoitoväsymykseen sisälsi kaksi ala-

luokkaa: Puoliso kannusti, kuunteli, haki hoitovälineitä ja auttoi diabeteksen hoi-

dossa ja Läheiset tukivat ja auttoivat diabeteksen hoidossa. 

Alaluokassa Puoliso kannusti, kuunteli, haki hoitovälineitä ja auttoi diabe-

teksen hoidossa vastaajat kertoivat, että puolison tuesta ja kannustuksesta oli 

apua hoitoväsymykseen. Yksi vastaaja kertoi, että hänen puolisonsa haki hoitovä-

lineitä ja huolehti verensokeritasoista ennen töihin lähtöä. Toisen vastaajan puo-

liso mittaili verensokereita ja herätti, jos verensokereita täytyi korjata. 

”Mies suuressa arvossa kuuntelevana osapuolena. Mittaili puolestani 
librellä töihin lähteissä, herätti, jos tarve pistää tai syödä.” 

Alaluokassa Läheiset tukivat ja auttoivat diabeteksen hoidossa vastaajat ker-

toivat, että perheen, ystävien ja muiden läheisten tuesta, kannustamisesta ja 

konkreettisesta avusta oli helpotusta hoitoväsymykseen. Yksi vastaaja kertoi, 

että hänelle oli apua, kun läheiset auttoivat insuliinipumpun kanyylin ja verenso-

kerisensorin laittamisessa. 
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7.2.3 Terveydenhuoltohenkilöstön saavutettavuus ja tuki 

Yläluokka Terveydenhuoltohenkilöstön saavutettavuus ja tuki sisälsi kaksi ala-

luokkaa: Terveydenhuollon henkilöstö tuki, kannusti, kuunteli ja kysyi vointia ja 

Terveydenhuollon henkilöstöön sai tarvittaessa yhteyden, eikä huolta vähätelty. 

Alaluokassa Terveydenhuollon henkilöstö tuki, kannusti, kuunteli ja kysyi 

vointia vastaajat kertoivat, että hoitohenkilökunnan kehut auttoivat. Osa vastaa-

jista koki, että äitiyspolilta ja neuvolasta tuettiin. Kannustavaksi koettiin, ettei äi-

tiyspoliklinikalla moitittu korkeista verensokereista. Yksi vastaaja sai apua siitä, 

että diabetespolilla kysyttiin, miten hän jaksaa hoitaa diabetesta ja jaksaako hän 

sellaista hoitoa. Toinen vastaaja kertoi, että diabeteshoitajat olivat kannustavia ja 

kuuntelivat kiireestä huolimatta. Kolmas vastaaja sai apua sisätautilääkäreiltä, 

jotka olivat ymmärtäväisiä ja kehuivat häntä hoitotasapainosta ja pärjäämisestä 

raskauden aikana. Eräs vastaaja koki, että lääkäreissä oli eroja, sillä toinen lan-

nisti ja toinen antoi toivoa. 

”Ensimmäinen lääkäri raskauden alussa sai itkun autossa. Vaihdoin ja 
uuden tsemppaus antoi toivoa paremmasta.” 

Alaluokassa Terveydenhuollon henkilöstöön sai tarvittaessa yhteyden, eikä 

huolta vähätelty vastaajat kertoivat saaneensa tarvittaessa yhteyden terveyden-

huoltoon. Yksi vastaaja kertoi, kuinka äitiyspolin lääkäriin, kätilöön ja diabe-

teshoitajaan sai olla yhteydessä, eikä huolta vähätelty. 

7.2.4 Hoitoteknologian apu omahoidossa 

Yläluokka Hoitoteknologian apu omahoidossa sisälsi yhden alaluokan: Hoitotek-

nologiasta oli apua omahoidossa. 

Alaluokassa Hoitoteknologiasta oli apua omahoidossa vastaajat kertoivat saa-

neensa apua hoitoteknologiasta, kuten insuliinipumpusta ja verensokerisenso-

rista. Yksi vastaaja toi esiin saaneensa apua 670G-pumpusta, josta oli apua heitte-

levään verensokeriin ja omahoitoon. Toinen vastaaja kertoi saaneensa sensorin 
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ja pumpun, mutta kokeneensa silti kovaa hoitoväsymystä. Kolmas vastaaja kertoi 

sensoroivan insuliinipumpun olleen suurin käytännön tuki, joka auttoi verenso-

kerien seuraamisessa. 

7.2.5 Koirat reagoivat hypoglykemioihin ja herättivät sohvalta verensokerien 

laskiessa 

Yläluokka Koirat reagoivat hypoglykemioihin ja herättivät sohvalta verensoke-

rien laskiessa sisälsi yhden samannimisen alaluokan. 

Alaluokassa Koirat reagoivat hypoglykemioihin ja herättivät sohvalta veren-

sokerien laskiessa vastaaja kertoi koirien reagoineen hypoglykemioihin ja he-

rättäneen sohvalta matalan verensokerin aikana. 

7.2.6 Ilman apua jääminen hoitoväsymyksen kanssa 

Yläluokka Ilman apua jääminen hoitoväsymyksen kanssa sisälsi yhden alaluokan: 

Ei kokenut saaneensa apua hoitoväsymykseen. 

Alaluokassa Ei kokenut saaneensa apua hoitoväsymykseen osa vastaajista 

kertoi, ettei saaneet tukea hoitoväsymykseensä.  

7.3 Tuki hoitoväsymykseen, jota ykköstyypin diabeetikot jäivät 

kaipaamaan raskauden aikana 

Tuki hoitoväsymykseen, jota ykköstyypin diabeetikot jäivät kaipaamaan raskau-

den aikana muodostui neljästä yhdistävästä luokasta: Toiveet terveydenhuolto-

henkilöstön taidoista ja toiminnasta, Konkreettiset toimet hoitoväsymyksen 

kanssa pärjäämiseen, Ulkopuolisilta toivottu tuki hoitoväsymykseen ja Kokemus 

tuen riittävyydestä.  
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7.3.1 Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön taidoista ja toiminnasta 

Yhdistävä luokka Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön taidoista ja toiminnasta 

sisälsi kaksi yläluokkaa: Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön taidoista ja Toiveet 

terveydenhuoltohenkilöstön toiminnasta. 

Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön taidoista 

Yläluokka Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön taidoista sisälsi yhden alaluokan: 

Olisi kaivannut terveydenhuoltohenkilöstölle enemmän tietoa ja taitoa diabeeti-

kon hoitoon. 

Alaluokassa Olisi kaivannut terveydenhuoltohenkilöstölle enemmän tietoa 

ja taitoa diabeetikon hoitoon vastaajat kertoivat kaivanneensa tukena hoitovä-

symykseen enemmän tietoa ja taitoa terveydenhuoltohenkilöstölle. Yksi vastaaja 

kertoi, että olisi kaivannut kätilöiltä enemmän tietotaitoa diabeteksen suhteen ja 

että hän olisi toivonut, että tietotaito olisi kerrytetty kuuntelemalla diabeetikoita 

ja huomioimalla heidän oma asiantuntemuksensa sairaudestaan eikä pelkästään 

lukemalla aiheesta kirjoista. 

”Että myös kätilöillä olisi tietoa diabeteksestä. –– Tietotaito on luokat-
toman alhaista. –– toivoisin, että jos ei ole muuta tietoa kuin kirjasta 
joskus luettu niin kuuntelisi ja hahmottaisi, että sairauden kantaja lie-
nee asiantuntija.” 

Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön toiminnasta 

Yläluokka Toiveet terveydenhuoltohenkilöstön toiminnasta sisälsi kolme ala-

luokkaa: Olisi kaivannut kohtaamista ja keskustelua henkisestä hyvinvoinnista 

terveydenhuoltohenkilöstöltä ja säännöllisiä psykiatrisia sairaanhoitajakäyntejä, 

Olisi kaivannut, että terveydenhuoltohenkilöstö kysyy mitä kuuluu ja Olisi kai-

vannut useampia, säännöllisiä tapaamisia terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja 

laboratorioseurantaa. 
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Alaluokassa Olisi kaivannut kohtaamista ja keskustelua henkisestä hyvin-

voinnista terveydenhuoltohenkilöstöltä ja säännöllisiä psykiatrisia sai-

raanhoitajakäyntejä vastaajat kertoivat jääneensä kaipaamaan kohtaamista ja 

keskustelua terveydenhuollon henkilöstön, erityisesti neuvolan, kanssa. Yksi vas-

taaja perusteli tarvetta sillä, että raskaus on valtava stressi keholle ja mielelle. 

Toinen vastaaja taas olisi kaivannut tsemppaajaa ja kuuntelijaa huolille. Yksi vas-

taajista kertoi toivovansa diabetespoliklinikkakäynteihin liitettäväksi psykiat-

rista sairaanhoitajakäyntiä kahdesti vuodessa. 

Alaluokassa Olisi kaivannut, että terveydenhuoltohenkilöstö kysyy mitä 

kuuluu vastaajat kertoivat kaipaavansa voinnin ja jaksamisen kysymistä. Yksi 

vastaaja toivoi, ettei hoito olisi pelkästään fyysistä seurantaa, vaan siihen liitettäi-

siin henkinen puoli kysymällä mitä kuuluu. 

”–– mutta erityisesti raskausaikana sille olisi tarvetta, jotta joku ky-
syisi mitä mulle kuuluu? –– Eikä pelkästään hoito siten olisi riskiras-
kauden fyysisen terveyden seurantaa.” 

Alaluokassa Olisi kaivannut useampia, säännöllisiä tapaamisia terveyden-

huoltohenkilöstön kanssa ja laboratorioseurantaa vastaajat kertoivat kaivan-

neensa tapaamisia ja yhteydenottoja diabeteshoitajalta ja endokrinologilta sekä 

säännöllistä laboratorioseurantaa. 

7.3.2 Konkreettiset toimet hoitoväsymyksen kanssa pärjäämiseen 

Yhdistävä luokka Konkreettiset toimet hoitoväsymyksen kanssa pärjäämiseen si-

sälsi kuusi yläluokkaa: Diabeteksen hoidon selkeys ja saatavuus, Ohjeita ja roh-

kaisua omahoidon toteuttamiseen, Ohjattua tekemistä ja kursseja raskaana ole-

ville, Hoitomaksujen alentamista tai hoitomaksukaton madaltamista, Sairaslomaa 

pitäisi myöntää helpommin ja Konkreettista tukea kotiin.  

Diabeteksen hoidon selkeys ja saatavuus 
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Yläluokka Diabeteksen hoidon selkeys ja saatavuus sisälsi kolme alaluokkaa: Olisi 

kaivannut joustavuutta ja etämahdollisuuksia hoitoon, Toivoo, että insuliinipum-

pun ja verensokerisensorin saantia helpotetaan sekä Olisi toivonut hoitotahojen 

välille selkeää yhteistä linjaa hoidon toteutuksesta. 

Alaluokassa Olisi kaivannut joustavuutta ja etämahdollisuuksia hoitoon vas-

taajat toivoivat joustavuutta hoitotarvikejakelun toimintaan ja mahdollisuutta 

hoidon toteutukseen niin, ettei itse tarvitse lähteä tutkimuksiin. 

Alaluokassa Toivoo, että insuliinipumpun ja verensokerisensorin saantia 

helpotetaan vastaaja toivoi insuliinipumpun ja verensokerisensorin saantia hel-

potettavan. 

Alaluokassa Olisi toivonut hoitotahojen välille selkeää yhteistä linjaa hoidon 

toteutuksesta vastaajat toivoivat selkeyden vuoksi yhtenäistä linjaa ja yhtä ta-

hoa vastaamaan diabeteksen hoidosta, jotta ristiriitaiset viestit voidaan välttää. 

Yksi vastaaja toivoi, että jokainen terveydenhuollon taho vastaisi vain omasta 

osaamisalastaan. 

”Ärsytti myös, että kaikki nuo tahot sotkeutuivat toisiinsa siten, että 
esimerkiksi äitiyspoli sanoi diabeteksesta asioita, jotka diabetespolilla 
sanottiin toisella tavalla. Tuli aika nopeasti sellainen olo, että toivoin-
kin ääneen jokaisen tahon hoitavan vain oman tonttinsa.” 

Ohjeita ja rohkaisua omahoidon toteuttamiseen 

Yläluokka Ohjeita ja rohkaisua omahoidon toteuttamiseen sisälsi kaksi alaluok-

kaa: Olisi kaivannut tarkkoja ohjeita verensokeritasapainon ylläpitämiseen ja 

Olisi kaivannut rohkaisua insuliiniannosten itsenäiseen muuttamiseen. 

Alaluokassa Olisi kaivannut tarkkoja ohjeita verensokeritasapainon ylläpi-

tämiseen vastaaja olisi kaivannut tarkkoja ohjeita verensokeritasapainon ylläpi-

tämiseen. 
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Alaluokassa Olisi kaivannut rohkaisua insuliiniannosten itsenäiseen muut-

tamiseen vastaaja olisi kaivannut rohkaisua insuliiniannosten itsenäiseen muut-

tamiseen. 

Ohjattua tekemistä ja kursseja raskaana oleville 

Yläluokka Ohjattua tekemistä ja kursseja raskaana oleville sisälsi yhden alaluo-

kan: Olisi kaivannut ohjattua tekemistä ja kursseja raskaana oleville.  

Alaluokassa Olisi kaivannut ohjattua tekemistä ja kursseja raskaana oleville 

vastaajat kaipasivat ohjattuja rentoutumishetkiä ja erilaisia kursseja raskaana 

oleville. 

Hoitomaksujen alentamista tai hoitomaksukaton madaltamista 

Yläluokka Hoitomaksujen alentamista tai hoitomaksukaton madaltamista sisälsi 

yhden alaluokan: Olisi kaivannut esimerkiksi hoitomaksujen alentamista tai hoi-

tomaksukaton madaltamista. 

Alaluokassa Olisi kaivannut esimerkiksi hoitomaksujen alentamista tai hoi-

tomaksukaton madaltamista vastaaja kaipasi hoitomaksujen alentamista tai 

hoitomaksukaton madaltamista. 

”Mielestäni diabeetikoille ja muille perussairaille jotka jo kuormitta-
van raskauden takia joutuvat käymään jatkuvasti lääkärissä, saisivat 
tähän tukea. Esimerkiksi että hoitomaksut olisivat puolet halvempia 
tai että hoitokatto olisi 500€ jonka jälkeen raskauden loput käynnit 
olisivat ilmaisia vaikka vuosi ehtisi välissä vaihtumaan.” 

Sairaslomaa pitäisi myöntää helpommin 

Yläluokka Sairaslomaa pitäisi myöntää helpommin sisälsi yhden alaluokan, joka 

oli nimetty kuten yläluokka. 



36 

 

Alaluokassa Sairaslomaa pitäisi myöntää helpommin vastaaja toivoi, että sai-

raslomaa myönnettäisiin helpommin. 

Konkreettista tukea kotiin 

Yläluokka Konkreettista tukea kotiin sisälsi yhden alaluokan: Olisi kaivannut 

konkreettista tukea kotiin. 

Alaluokassa Olisi kaivannut konkreettista tukea kotiin vastaaja olisi kaivan-

nut konkreettista tukea kotiin. 

7.3.3 Ulkopuolisilta toivottu tuki hoitoväsymykseen 

Yhdistävä luokka Ulkopuolisilta toivottu tuki hoitoväsymykseen sisälsi kolme 

yläluokkaa: Olisi kaivannut vertaistukea, Olisi toivonut, että läheiset ymmärtävät 

työn määrän ja Ei olisi halunnut, että koko ajan kaikki analysoivat, kun asiat ovat 

hyvin. 

Olisi kaivannut vertaistukea 

Yläluokka Olisi kaivannut vertaistukea sisälsi yhden alaluokan, joka oli nimetty 

kuten yläluokka. 

Alaluokassa Olisi kaivannut vertaistukea vastaajat kaipasivat vertaistukea. 

Yksi vastaaja kertoi, että olisi kaivannut erityisesti face-to-face-kahvittelua. Toi-

nen vastaaja kertoi, että vertaistuki olisi auttanut ymmärtämään, ettei raskauden 

aikana heittelevä verensokeri tee hänestä huonoa äitiä. 

Olisi toivonut, että läheiset ymmärtävät työn määrän 

Yläluokka Olisi toivonut, että läheiset ymmärtävät työn määrän sisälsi yhden ala-

luokan, joka oli nimetty kuten yläluokka. 



37 

 

Alaluokassa Olisi toivonut, että läheiset ymmärtävät työn määrän vastaaja 

toivoi, että läheiset ymmärtäisivät työn määrän diabeteksen hoidossa raskauden 

aikana. 

Ei olisi halunnut, että koko ajan kaikki analysoivat, kun asiat ovat hyvin 

Yläluokka Ei olisi halunnut, että koko ajan kaikki analysoivat, kun asiat ovat hy-

vin sisälsi yhden alaluokan, joka oli nimetty kuten yläluokka. 

Alaluokassa Ei olisi halunnut, että koko ajan kaikki analysoivat, kun asiat 

ovat hyvin vastaaja toivoi, etteivät kaikki koko ajan analysoisi, jos asiat ovat hy-

vin. 

7.3.4 Kokemus tuen riittävyydestä 

Yhdistävä luokka Kokemus tuen riittävyydestä sisälsi yhden yläluokan: Koki tuen 

olevan riittävää, ei toivo mitään lisää. 

Koki tuen olevan riittävää, ei toivo mitään lisää 

Yläluokka Koki tuen olevan riittävää, ei toivo mitään lisää sisälsi yhden alaluo-

kan, joka oli nimetty kuten yläluokka. 

Alaluokassa Koki tuen olevan riittävää, ei toivo mitään lisää osa vastaajista 

kertoi olleensa tyytyväisiä saamaansa tukeen.  
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8 Pohdinta 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ykköstyypin diabeetikkoäitien hoitovä-

symystä sekä siihen kaivattua ja saatua tukea raskauden aikana heidän omien ko-

kemuksiensa kautta. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, millaista tukea dia-

beetikkoäidit kaipaavat raskauden aikaiseen hoitoväsymykseen, jotta terveyden-

huoltohenkilöstöllä on parempi mahdollisuus tunnistaa, ennaltaehkäistä ja kehit-

tää hoitoväsymyksen hoitoa raskauden aikana.  

8.1.1 Ykköstyypin diabeetikoiden kokemukset hoitoväsymyksestä raskauden 

aikana 

On todettu, että ykköstyypin diabetes on usein sairautena vaativa, koska diabee-

tikot ovat vastuussa omasta hoidostaan päivittäin ja heidän on jatkuvasti kyet-

tävä sopeutumaan uusiin tilanteisiin (Nuutinen 2015, 17; Storni 2013, 1443). 

Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että osa raskaana olevista diabeetikoista koki-

vat jatkuvan omahoidon ja hyvän hoitotasapainon ylläpitämisen työläänä ja 

kuormittavana. Osa diabeetikoista koki sairauden hoitamisen raskauden aikana 

ensisijaiseksi asiaksi elämässä, jolloin kaikki muu unohtui, mikä aiheutti heille 

hoitoväsymystä. 

On tiedossa, että raskauden ennustetta parantaa hyvä glukoositasapaino raskau-

den aikana (McGrath & Chrisler 2017, 572–573; Sjöberg 2019, 1608). Verensoke-

rin tulisi pysyä glukoositavoitteessa yli 70 % ajasta, koska huono hoitotasapaino 

lisää keskenmenon riskiä. Lisäksi hyperglykemioita tulisi olla mahdollisimman 

vähän, sillä ne altistavat epämuodostumille. (Crundy 2017, 913; Klemetti 2018, 

1351; Lowth 2017; Stefanovic & Tikkanen 2012; Surendran, Dixon & Whyte 

2019, 415; Tuomaala ym. 2020, 1167.) Opinnäytetyön tuloksissa kävi ilmi, että 

korkeat verensokerit ja verensokereiden vaihtelu aiheuttivat huolta sikiön hyvin-

voinnista sekä ahdistusta, pelkoa, väsymistä ja turhautumista. Diabeetikot kertoi-

vat huolen vauvasta olleen suurta ja koko ajan läsnä. Lisäksi pelko riskeistä oli 
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koko ajan läsnä. Ilkka Kosken (2019) tutkimuksessa diabeetikot kertoivat hoito-

väsymykseen vaikuttaviksi tekijöiksi verensokerin hallinnan vaikeuden. Myös tä-

män tutkimuksen tuloksissa diabeetikot kokivat ylimääräistä huolta ja huonoa 

omaatuntoa asioista, jotka nostivat verensokeria. Osa vastaajista koki verensoke-

reiden vaihtelut ja niiden jatkuvan seuraamisen rankkana, minkä vuoksi heidän 

teki mieli luovuttaa. Turhauttavana koettiin, että hyvästä hoidosta ja yrityksestä 

huolimatta verensokerit olivat epätasapainossa. 

Useat vastaajat kertoivat hoitoväsymyksen olleen jatkuvaa verensokerin seuraa-

mista joko oma-aloitteisesti tai hoitohenkilökunnan pyynnöstä. Yhdelle vastaa-

jalle verensokerin seuraaminen muuttui lähes pakkomielteeksi ja hän korjasi ve-

rensokereitaan helposti liikaa tavoitellessaan raskauden aikaisia verensokerisuo-

situksia, jotka ovat 3,9–10,0 mmol/l (Surendran, Dixon & Whyte 2019, 415; Tuo-

maala ym. 2020, 1167). 

Tuloksissa nousi esiin riittämättömyyden tunne, pelko ja epäonnistumisen tunne 

oman diabeteksen hoidossa. Eräs vastaaja kertoi, että tähän on syynä raskauden 

aikainen tiukka verensokerisuositus, joka aiheutti jatkuvaa painetta ja riittämät-

tömyyden tunnetta korkeista verensokereista, jotka eivät olleet aiemmin maini-

tun verensokerisuosituksen mukaisia. Myös Mannisen (2012, 20–21) tutkimuk-

sessa nostettiin esille, että yhtenä hoitoväsymyksen aiheuttajana on epäonnistu-

minen omassa hoidossa. Muutamat diabeetikot kertoivat pelkäävänsä hypoglyke-

mioita, mikä aiheutti väsymystä. Yksi vastaaja kertoi hoitoväsymyksen ilmenevän 

niin, ettei hän mitannut verensokeria juurikaan. Tämä sopii yhteen sen kanssa, 

että aiemmin on huomattu hoitoväsymyksen yhteys vaikeuteen suoriutua päivit-

täisistä askareista, ja diabeteksen hoito on osa ykköstyypin diabeetikon päivit-

täistä elämää (Luoma-Kuikka 2018; Nuutinen 2015, 7).  

On suositeltavaa, että diabeetikko seuraa verensokeriaan joko jatkuvan 

glukoosiseurannan avulla tai noin kymmenellä sormenpäämittauksella 

vuorokaudessa (Klemetti ym. 2018, 1354). Tämän tutkimuksen tuloksissa nousi 

esiin, kuinka erään vastaajan olisi pitänyt selvitä neljällä verensokeriliuskalla 

päivässä. Vastaaja nosti tämän osasyyksi hoitoväsymykseensä. Mannisen (2012, 

20) tutkimuksessa diabeetikot kertoivat diabeteksen olevan liikaa aikaa vievä 
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sairaus, ja tämä aiheutti heille hoitoväsymystä. Tämän tutkimuksen tuloksissa 

esiintyi terveydenhuollon palveluissa käyminen ja sen vaikutus 

hoitoväsymykseen. Muutamissa vastauksissa kävi ilmi, kuinka raskauden 

aikaisen seurannan vastaanottokäynnit olivat viikoittaisia käyntejä, jotka 

tuntuivat jatkuvan seurannan ja tarkkailun alla olemiselta. Terveydenhuollon 

palveluissa käyminen viikoittain vie aikaa, joten vastaus on samansuuntainen 

edeltävän tutkimuksen kanssa.  

Insuliinihoito on yksi verensokerien hallintaan vaikuttava tekijä (Ilanne-Parikka 

2019b; Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Storni 2013, 1443) 

ja Ilkka Koski (2019) totesi kyselyssään verensokerien hallinnan vaikuttavan hoi-

toväsymykseen. Tässä tutkimuksessa diabeetikot kuvasivat insuliinihoidon ai-

heuttavan hoitoväsymystä ja erilaisia negatiivisia tunteita. Vastauksissa nousi 

esiin insuliinitarpeen jatkuva muuttuminen ja insuliinimäärien moninkertaistu-

minen, joka on raskauden aikana normaalia (Klemetti ym. 2018, 1354), mutta ai-

heutti useassa vastaajassa väsymystä. Vaikkei jokaisessa vastauksessa käytetty 

sanaa hoitoväsymys, nousee monesta vastauksesta esiin piirteitä, jollaisia hoito-

väsymykseen voidaan liittää. Vastauksissa nousi esiin toivottomuutta, turhautu-

mista, väsymystä ja ahdistusta, jollaisina muun muassa Mannisen (2012, 20) ja 

Luoma-Kuikan (2018) mukaan hoitoväsymys voi ilmentyä. Yksi vastaaja kertoi, 

ettei pistänyt lyhytvaikutteista insuliinia kovin usein hoitoväsymyksen vuoksi. 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että pelko lisäsairauksista (Koski, I. 2019) 

sekä erikoistilanteet ja kuormittavat tekijät elämässä (Manninen 2012, 20), kuten 

raskaus, aiheuttavat hoitoväsymystä. Tämänkin tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, 

että pelko kohdistui yhdellä vastaajista omien lisäsairauksien mahdolliseen ete-

nemiseen, kun taas muilla vastaajista vauvaan kohdistuviin riskeihin. Lisäksi voi-

mavarat omahoitoon olivat muutamalla vastaajalla hyvin vähäiset: toisella oma-

hoidon kuormittavuuden vuoksi, toisella taas hyperemeesin vuoksi. Hirjaban ja 

muiden (2015, 3275) tutkimuksessa todettiin, että diabeteksen lisäksi jokaisella 

diabeetikolla on elämässään joitain muitakin hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikut-

tavia tekijöitä, kuten työ, joka nousi tämän tutkimuksen tuloksissa väsymisen yh-

deksi syyksi. Eräällä vastaajalla esiintyi hoitoväsymyksen lisäksi myös fyysistä 

väsymystä raskauden ja diabeteksen hoidon ohessa, joka kuormitti entisestään. 
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On siis perusteltua todeta, että nämä asiat voivat vaikeuttaa kokemusta hoitovä-

symyksestä. 

Tuen puute aiheuttaa hoitoväsymystä. Myös Hill ja muut (2019, 256–258) totesi-

vat tutkimuksessaan näin. Vastauksissa nousi esiin se, että muutama diabeetikko 

jäi ilman tukea raskauden ja diabeteksen hoidossa, joka johti hoitoväsymykseen. 

Yhdellä vastaajista syynä tähän oli hoitosuhteen katkeaminen, toisella taas hoito-

tahojen lukuisa määrä. Ykköstyypin diabeteksen hoito keskittyy erikoissairaan-

hoitoon (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2020; Koski, S. 2019), 

mutta raskauden aikana hoitoon osallistuvat myös kätilö ja synnytyslääkäri (Vää-

räsmäki ym. 2012, 11), jolloin hoitotahoja saattaa olla useampia yhtä aikaa. Yksi 

vastaaja toi esiin joutuneensa odottamaan kutsua diabetespoliklinikalle raskau-

den alussa kohtuuttoman kauan. Ykköstyypin diabeetikon raskauden aikana dia-

betesta tulee seurata muun raskauden seurannan yhteydessä (Vääräsmäki ym. 

2012, 11). Tuen puute ja luottamuksen puute hoitohenkilökuntaan olivat vas-

tauksissa toisiinsa liittyviä ja esiintyivät usein yhdessä. Vastauksissa kävi ilmi, 

että tuen puute johti usein luottamuksen puutteeseen hoitohenkilökuntaan, mikä 

aiheutti myöhemmin hoitoväsymystä. 

8.1.2 Ykköstyypin diabeetikoiden saama tuki hoitoväsymykseen raskauden 

aikana 

Luoma-Kuikan (2018) mukaan hoitoväsymykseen voi saada apua vertaistukiryh-

mistä. Myös Ykköstyypit ry:n tutkimuksessa (Koski, I 2019) nousi esiin vertais-

tuen hyöty hoitoväsymyksessä. Useat vastaajat toivat tässä tutkimuksessa esiin 

vertaistuen hyödyt. Muutamat vastaajat kertoivat saaneensa vertaistukea Face-

bookin diabetesryhmistä, jotka he kokivat hyviksi. Muutama vastaaja toi esiin 

myös diabeetikkoystäviltä saaneensa vertaistuen. Suurimmissa Facebookin yk-

köstyypin diabeetikkoryhmissä on jopa tuhansia jäseniä, joten moni ryhmän jäse-

nistä on toisilleen tuntemattomia. Näin ollen ystävältä saatu vertaistuki saattaa 

olla henkilökohtaisempaa ja vastata enemmän yksilön tarpeisiin kuin tuntemat-

tomien antama yksilöimätön tuki. 
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Raskauden aikana ykköstyypin diabeetikko on erityisen haavoittuvaisessa tilassa 

ja näin ollen ympäristön merkitys on korostunut. On todettu, että läheisten käy-

töksellä on suuri vaikutus raskaana olevan hyvinvointiin. (Berg 2005, 26–29; Ed-

wards, ym. 2016, 198-199; McGrath & Chrisler 2017, 584–586.) Vähäiset sosiaali-

set suhteet ja niistä saatava vähäinen tuki ovat yhteydessä hoitoväsymykseen 

(Hill, ym. 2019, 256–258). Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat saaneensa tu-

kea läheisiltä. Vastaajat mainitsivat vastauksissaan puolison, perheen, ystävät ja 

muut läheiset. Jos läheisten suhtautuivat kannustavasti ja ymmärtäväisesti tilan-

teeseen, vastaajat kokivat tämän suureksi avuksi.  

Läheisten lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten käytöksellä on suuri vaikutus 

raskaana olevan hyvinvointiin (Berg 2005, 26–29; Edwards, ym. 2016, 198-199; 

McGrath & Chrisler 2017, 584–586). Myös Ilkka Kosken (2019) tutkimuksessa 

nousi esiin hoitohenkilökunnan asenteiden ja kohtelun vaikutus hoitoväsymyk-

seen. Useat vastaajat toivat esiin, että olivat saaneet tukea ja kannustusta erityi-

sesti äitiyspoliklinikalta, neuvolasta ja diabeteshoitajilta. Tuen ja kannustuksen 

koettiin auttavan hoitoväsymykseen. Fisherin ja muiden (2008, 247) mukaan yh-

tenä hoitoväsymyksen aiheuttajana on huoli hoitoon pääsemisestä ja luottamuk-

sesta. Lisäksi Hill, Ward ja Gleadle (2019, 256–258) huomasivat, että hoitohenki-

lökunnan tarjoamalla vähäisellä tuella on yhteys hoitoväsymykseen. Tässä tutki-

muksessa muutamat vastaajat olivat aina tarvittaessa saaneet yhteyden hoito-

paikkaan, mikä auttoi hoitoväsymykseen. 

Ilman apua ja tukea jääminen diabeteksen hoidon kanssa voi olla hoitoväsymyk-

sen aiheuttaja itsessään (Fisher ym. 2008, 247). Kuusi vastaajaa kahdestakym-

menestä toi esiin, ettei saanut tukea ja ymmärrystä hoitoväsymykseen, vaikka 

olisi sitä tarvinnut. Näin ollen on mahdollista, että jo olemassa oleva hoitoväsy-

mys on entisestään pahentunut tuen puutteen vuoksi. 

Raskauden aikana verensokeria tulisi mitata noin 10 kertaa vuorokaudessa (Kle-

metti ym. 2018, 1354). Vastaajat toivat esiin, että olivat saaneet suurta apua jat-

kuvasta verensokerisensoroinnista, joka vähentää sormenpäämittauksien mää-

rää. Myös insuliinipumpun koettiin olevan käytännön apu hoitoväsymykseen. 

Koska diabetes on kuormittava sairaus, joka vaatii jatkuvaa hoitoa (Nuutinen 
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2015, 17), aiemmin mainitusta hoitoteknologiasta on apua päivittäisessä hoi-

dossa. Eräs vastaaja toi esiin, että hänen koiransa olivat oppineet tunnistamaan 

hypoglykemiat. Tällä vastaajalla koirat olivat apuna verensokereiden seuraami-

sessa, mikä helpotti hoitoa. 

8.1.3 Tuki hoitoväsymykseen, jota ykköstyypin diabeetikot jäivät kaipaamaan 

raskauden aikana 

Terveydenhuollon ammattilaisten käytöksellä on suuri vaikutus raskaana olevan 

hyvinvointiin (Berg 2005, 26–29; Edwards, ym. 2016, 198-199; McGrath & Chris-

ler 2017, 584–586). Myös Ilkka Kosken (2019) tutkimuksessa nousi esiin hoito-

henkilökunnan asenteiden ja kohtelun vaikutus hoitoväsymykseen. Tämä sopii 

yhteen tässä tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa, jotka osoittavat, että dia-

beetikot kaipasivat kohtaamista terveydenhuollon henkilöstöltä. Vastaajat ker-

toivat kaipaavansa keskustelua ja henkisen hyvinvoinnin huomioimista entistä 

laajemmin. Vastaajilla olisi ollut tarve saada purkaa tuntemuksiaan ammattilai-

selle, mutta tähän ei annettu mahdollisuutta. Lisäksi diabeetikot kokivat tarvitse-

vansa enemmän yhteydenottoja diabeteshoitajalta ja useampia mahdollisuuksia 

tavata lääkäriä ja hoitajaa. Diabeetikot nostivat esiin myös tarpeen terveyden-

huoltohenkilöstön tiedoista ja taidoista erityisesti raskauden aikaisen hoidon 

suhteen. Osa vastaajista koki tietotaidon puutteelliseksi. 

Ykköstyypin diabeetikon raskautta seurataan tiiviisti.  Raskauden toisella puolis-

kolla seurannat tapahtuvat 1–4 viikon välein ja viikosta 32 eteenpäin sikiön voin-

tia tarkastellaan 1–2 kertaa viikossa. (Klemetti ym. 2018, 1355; Vääräsmäki & 

Kaaja 2019.) Tämän opinnäytetyön tuloksissa nousi esiin, että eräs vastaaja olisi 

kaivannut etämahdollisuuksia hoitoon. Tämä on ymmärrettävää, sillä raskauden 

aikainen seuranta on tiivistä ja aikaa vievää. Toinen vastaaja olisi kaivannut hoi-

tomaksujen alentamista tai hoitomaksukaton madaltamista, sillä hoitokäyntejä 

kertyy diabeetikolle paljon. Lisäksi eräs vastaaja olisi kaivannut joustavuutta hoi-

totarvikepalveluun. Koska diabeteksen hoito on raskauden aikana tärkeää ja vaa-

tii tarkkaa verensokerin seurantaa (Klemetti ym. 2018, 1354), myös hoitotarvik-

keita kuluu runsaasti. Klemetin ja muiden tulos on yhteneväinen myös sen 
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kanssa, että yksi tämän tutkimuksen vastaajista toivoi, että verensokerisensorin 

ja insuliinipumpun saantia helpotettaisiin. 

Ykköstyypin diabeetikon raskauden aikainen hoito tapahtuu hyödyntäen mo-

niammatillista tiimiä, johon kuuluu diabeteslääkäri, -hoitaja, kätilö ja synnytys-

lääkäri (Vääräsmäki ym. 2012, 11). Näin useampi taho on vastuussa diabeetikon 

raskaudesta. Tässä tutkimuksessa muutama vastaaja nosti esiin, että olisi kaivan-

nut yhteistä linjaa ja yhtä tahoa vastaamaan diabeteksen hoidosta raskauden ai-

kana. Kun hoidosta vastaa useampi taho, riskinä on, että saadut ohjeet ovat risti-

riitaisia ja epäselviä. Tämä voi johtaa hämmennykseen. 

Ykköstyypin diabeetikon HbA1c-arvon tulisi olla alle 53 mmol/mol, mieluummin 

jopa alle 42 mmol/mol, jos siihen voidaan päästä ilman hypoglykemioita. Veren-

sokeritasapainon tulisi olla hyvä, verensokerin tulisi pysyä glukoositavoitteessa 

eli 3,9–10,0 mmol/l välillä yli 70 % ajasta ja hypoglykemioita tulisi olla mahdolli-

simman vähän, alle 4 %. (Tuomaala ym. 2020, 1167; Surendran, Dixon & Whyte 

2019, 415.) Omahoidon taitava hallitseminen on yksi tärkeä tekijä diabeteksen 

omahoidossa onnistumisessa (Smith ym. 2018, 879–880). Tämä sopii yhteen sen 

kanssa, että yksi vastaaja olisi kaivannut tarkkoja ohjeita verensokeritasapainon 

ylläpitämiseen sekä rohkaisua insuliiniannosten itsenäiseen muuttamiseen, jotta 

voisi saavuttaa verensokeritavoitteen. Omahoidon onnistumista voisi tukea myös 

yhden vastaajan toivoma kurssi raskaana olevalle diabeetikolle. Toisaalta yksi 

vastaajista nosti esille, ettei hän olisi halunnut, että koko ajan analysoidaan dia-

beteksen hoitoa, kun kaikki asiat ovat hyvin. 

Tutkimuksen tuloksissa tuli esiin, että yksi vastaaja olisi toivonut ohjattuja ren-

toutumishetkiä. Kuten on jo aikaisemmin todettu, diabetes on usein sairautena 

vaativa (Nuutinen 2015, 17), joten ohjattu rentoutumishetki saattaisi helpottaa 

sairauteen liittyvää stressiä. Toinen vastaaja olisi toivonut, että sairauslomaa 

myönnettäisiin helpommin, sillä hän koki diabeteksen hoidon käyvän työstä. Li-

säksi eräs vastaaja olisi kaivannut konkreettista tukea kotiin. Kaikki edellä maini-

tut asiat liittyvät siihen, että ykköstyypin diabetes on sairautena vaativa, ja elä-

män kriisien ja muutosten vaikutus sairauteen näkyy nopeasti sekä henkisessä 
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että fyysisessä hyvinvoinnissa (Hirjaba ym. 2015, 3275; Nuutinen 2015, 17). Dia-

beteksesta huolimatta jokaisen diabeetikon elämässä on muitakin tekijöitä, kuten 

perhe, työ ja harrastukset, jotka vaikuttavat yleiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen 

(Hirjaba ym. 2015, 3281). 

Kosken kyselyssä nousi esiin, että vertaistuesta on hyötyä hoitoväsymyksessä 

(Koski, I 2018). Tässä tutkimuksessa vastaajat toivat esiin, että he olisivat kaivan-

neet vertaistukea. Eräs vastaaja uskoo, että hän olisi vertaistuen avulla ymmärtä-

nyt, ettei verensokeriarvojen heittely tee hänestä huonoa äitiä. Yksi vastaaja olisi 

kaivannut myös vertaistukitapaamisia. 

Sosiaalisten suhteiden ja tuen puute voi johtaa hoitoväsymykseen (Hill ym. 2019, 

256–258). Yksi vastaaja olisi toivonut läheisten ymmärtävän työn määrän. Bergin 

(2005, 31) mukaan hoitohenkilökunnan on keskeistä tiedottaa raskaana olevan 

läheisiä tuen tärkeydestä. 

Vain kaksi vastaajaa kahdestakymmenestä koki saaneensa riittävästi tukea hoito-

väsymykseen. Toinen vastaaja kertoi vertaistuen olleen riittävää ja toinen vas-

taaja kertoi saaneensa riittävän tuen insuliinipumpusta ja jatkuvasta verensoke-

risensorista, vertaistuesta, ymmärtäväiseltä lääkäriltä ja diabeteshoitajalta sekä 

läheisiltään, joten hän ei osannut toivoa enää mitään muuta tukea.  

8.2 Eettisyys 

Opinnäytetyön uskottavuus on vahvasti sidoksissa tutkijoiden eettisten valinto-

jen kanssa. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen tutkimusta tehdessä on 

eettisesti hyvän opinnäytetyön edellytys. Opetusministeriön tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjeiden mukaan tutkimuksen eri vaiheissa tulisi noudattaa 

rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Opinnäytetyön tekijöillä ja tut-

kimusyksikön johtajalla on vastuu siitä, että opinnäytetyö on luotettava ja nou-

dattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–24; Tuomi ym. 2018.) 
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Opinnäytetyön tekijöiden vastuu tutkimuksen eettisyydestä alkaa jo opinnäyte-

työn aihetta valittaessa (Tuomi ym. 2018). Tutkijoiden pitäisi pystyä perustele-

maan, miksi tutkimukseen ryhdytään ja kenelle siitä on hyötyä. Merkityksettö-

män tutkimuksen tekeminen ei ole eettisesti kestävää. (Hirsjärvi ym. 2009, 24–

25.) Tämän opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti aiheeseen liittyvien tutki-

musten vähäisyys sekä 1 tyypin diabeetikoiden esiin tuoma huoli hoitoväsymyk-

sestä (Koski, I. 2019; Koski, S. 2019, 44–45). Tutkimuksen tekemisestä nähtiin 

olevan hyötyä sekä terveydenhuoltohenkilöstölle että raskautta suunnittelevalle 

tai raskaana olevalle ykköstyypin diabeetikolle. 

Tutkijoiden tulee kunnioittaa tutkittavien itsemääräämisoikeutta. Tutkimukseen 

osallistumisen tulee perustua osallistujan omaan harkintaan ja vapaaehtoisuu-

teen. Osallistuja vapaasta tahdostaan valitsee osallistua tutkimukseen saatuaan 

riittävästi tietoa kaikista osallistumispäätökseen vaikuttavista ja tutkimukseen 

liittyvistä seikoista. Ennen osallistumispäätöstä mahdollisella tutkivalla tulee olla 

riittävästi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuksessa käytettävästä mene-

telmästä, hänen omista oikeuksistaan sekä aineiston käsittelyn ja säilyttämisen 

elinkaaresta, jotta suostumus tutkimukseen osallistumisesta perustuisi tietoon. 

Tutkimus ei myöskään saa aiheuttaa tutkimuksen kohteelle merkittäviä riskejä 

tai haittoja (Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistie-

teiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa 2019, 7–8). 

Tutkittaville ei haluttu aiheuttaa tunnetta osallistumisen pakollisuudesta tai pel-

koa osallistumatta jättämisen seurauksista. Sen takia saatekirjeessä on haluttu 

painottaa osallistumisen vapaaehtoisuutta, eikä osallistumisesta ole maksettu 

palkkiota. Opinnäytetyön kyselylomaketta on jaettu suljettujen Facebook-ryh-

mien lisäksi Diabetesseura T1D:n Twitter-tilillä ja Suomen Diabetesliitto ry:n 

verkkosivuilla. Näin ollen kenellä tahansa on ollut mahdollisuus vastata kyselyyn. 

Osallistujilla oli kaksi viikkoa aikaa osallistua tutkimukseen. Tänä aikana heillä 

oli myös mahdollisuus ottaa yhteyttä opinnäytetyön tekijöihin sähköpostitse lisä-

tietojen kysymiseksi.  

Tutkittaville on informoitu saatekirjeessä ymmärrettävällä ja selkeällä kielellä, 

mihin kerättyä tietoa käytetään ja mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa. 
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Kyselyyn osallistujille on myös kerrottu etukäteen, miten kerättyä aineistoa säi-

lytetään (Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistietei-

den eettinen ennakkoarviointi Suomessa 2019, 9). Aineistonkeruumenetelmä ei 

saa olla sellainen, joka uhkaa tutkittavien yksityisyyttä (Hirsjärvi ym. 2009, 186). 

Tässä opinnäytetyössä aineiston käsittelyssä on noudatettu aineistonhallinta-

suunnitelmaa. Aineistoa on säilytetty opinnäytetyön tekijöiden salasanasuoja-

tuilla tietokoneilla, joihin kolmansilla osapuolilla ei ole ollut pääsyä. Sen lisäksi 

aineistoa on käytetty vain tätä tutkimusta tehdessä ja vastaukset on tuhottu asi-

anmukaisesti, kun niille ei ole ollut enää käyttöä tutkimusta tehdessä. Tutkitta-

vien henkilö- tai yhteystietoja ei kysytty missään vaiheessa, eivätkä ne siten 

myöskään tulleet opinnäytetyön tekijöiden tietoon. 

Kyselylomakkeen esitestauksen aikana testaajilta nousi kysymys kyselyn jakoka-

navasta ja siitä, herättääkö kyselyn jakaminen valittujen sosiaalisen median ka-

navien kautta luotettavuudentunnetta vastaajissa, vai pitäisikö kysely jakaa säh-

köpostitse suoraan kohderyhmälle. Tutkijat päätyivät pitäytymään ennalta suun-

nitellussa jakokanavassa, sillä nykypäivänä sosiaalinen media on hyvä alusta ke-

rätä monipuolista tutkimusaineistoa (Terkamo-Moisio 2017). Sähköpostitse ky-

selylomakkeen jakaminen vaatisi kohderyhmän sähköpostien saamista esimer-

kiksi Diabetesliitolta ja näin ollen henkilötietorekisterin ylläpitämistä. Kohderyh-

mää voisi olla vaikea löytää Diabetesliiton sisältä lyhyellä aikavälillä ja kohderyh-

mään kuuluvien henkilöiden määrä saattaisi olla niin pieni, että vastaajien ano-

nyymius voisi vaarantua. 

Vain oikeaa, lähteisiin perustuvaa tietoa saa käyttää. Tämä koskee, sekä tutki-

muksia, että kyselylomakkeella kerättyjä vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 26; 

Tuomi ym. 2018). Raskaana olevien kertomuksia ei ole vääristelty, suurenneltu 

tai keksitty tutkijoiden toimesta. Aineisto on käsitelty siten, että äitien kokemuk-

set ovat pystytty esittämään mahdollisimman todenmukaisesti. Tutkimuksessa 

on tähdätty siihen, että aineiston analyysi olisi mahdollisimman puolueetonta ja 

kriittistä. Kaikkiin kokemuksiin suhtauduttiin yhdenvertaisesti. Tutkimuksessa 

käytetyt tieteelliset menetelmät valittiin vertaillen eri vaihtoehtoja ja harkiten, 

jotta tutkimusmenetelmä palvelisi mahdollisimman hyvin tutkimuksen tarkoi-

tusta.  
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Kirjoittaessa pyrittiin pitämään tutkimus tieteellisesti laadukkaana käyttämällä 

ajankohtaisia suomenkielisiä ja englanninkielisiä lähteitä monipuolisesti ja kriit-

tisesti. Toisen henkilön tekemän tekstin esittäminen omana eli plagiointi ei kuulu 

hyvään tieteelliseen käytäntöön, joten opinnäytetyötä tehdessä on kiinnitetty 

huomiota asianmukaisiin lähdemerkintöihin, jotka antavat kunniaa tiedon alku-

peräiselle lähteelle. Myöskään oman tekstin plagioiminen ei ole sallittua. (Hirs-

järvi ym. 2009, 24–26.) 

8.3 Luotettavuus 

Opinnäytetyön luotettavuutta arvioidaan, jotta voidaan selvittää, kuinka totuu-

denmukaista tietoa opinnäytetyössä on tuotettu. Luotettavuutta voidaan arvioida 

neljällä kriteerillä: uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 128.) 

Uskottavuus tarkoittaa tutkimuksen ja sen tuloksen vastaamista osallistujien kä-

sityksiin tutkimuksen aiheesta ja tämän osoittamista tutkimuksessa. Tutkimuk-

sen ja sen tulosten tulee olla uskottavia. Tutkimus on uskottavampi, jos tutkija 

viettää paljon aikaa tutkimuksen kanssa ja ymmärtää aiheen ja ilmiön. (Kylmä & 

Juvakka 2007, 128.) Opinnäytetyön aiheeseen tutustuttiin ja syvennyttiin artik-

keleiden ja tutkimusten avulla. Aiheesta kokonaisuutena ei juurikaan ole tehty 

tutkimuksia, joten tietoa piti etsiä erikseen tyypin 1 diabeteksesta ja raskaudesta 

sekä hoitoväsymyksestä. Lähteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota niiden jul-

kaisuaikaan. Suomessa ykköstyypin diabeetikoiden raskaudesta ei ole tehty esi-

merkiksi virallisia suosituksia vuoden 2012 jälkeen.  

Teorian hakemista vaikeutti se, että suuri osa amerikkalaistutkimuksista tyypin 1 

diabeteksesta tai hoitoväsymyksestä painottui yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, 

jossa sairauden hoito maksaa diabeetikolle eri määrän riippuen siitä, millainen 

vakuutus hänellä on (Cefalu, Dawes, Gavlak, Goldman, Herman, Van Nuys, Powes, 

Taylor & Yatvin 2018, 1301). American Diabetes Associationin (Economic Costs 

of Diabetes in the U.S. in 2017, 2018, 11) tutkimuksessa todettiin vuonna 2017 

yhden diabeetikon diabeteksesta johtuvien hoitokulujen olevan 9601 dollaria, ja 

muista syistä johtuvien hoitokulujen olevan 3640 dollaria. Yhteensä hoitokulut 
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vuosittaisella tasolla nousivat yli 13 000 dollariin. Suomessa raskaana olevalle ei 

synny samanlaisia terveydenhuoltomaksuja, sillä Suomen terveydenhuollossa on 

käytössä maksukatot, joiden tavoitteena on estää kohtuuttomien maksurasittei-

den syntyminen. Kunnallisen terveydenhuollon maksukatto on 683 euroa kalen-

terivuodessa. Tämän jälkeen avohoidon palvelut ovat yleensä maksuttomia. 

(Vuorisalo 2018, 9–13.) Tämän vuoksi yhdysvaltalaiset tutkimukset eivät ole hoi-

toväsymyksen näkökulmasta verrattavissa Suomen olosuhteisiin. 

Tutkimuksen aineistoon tutustuttiin huolellisesti ja pyrittiin löytämään kyselyn 

vastauksista osallistujan näkökulma ja ymmärtämään se kunnolla. Tavoitteena 

oli saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys aiheesta sekä lähteiden että aineiston 

avulla. 

Vahvistettavuudella voidaan varmistua tuloksen oikeellisuudesta. Se on osin on-

gelmallinen kriteeri, sillä vaikka aineisto on sama, voi toinen tutkija päätyä silti 

eri tulokseen. Erilaiset tulokset eivät kuitenkaan tarkoita, että kyseessä olisi tut-

kimusongelma. Kumpikin tulos lisää tutkijoiden ymmärrystä ilmiöstä. (Kylmä & 

Juvakka 2007, 129.) Tässä tutkimuksessa oli kaksi tutkijaa. Tutkimusta tehtiin 

sekä yksin että yhdessä, jotta saavutettiin mahdollisimman laaja ymmärrys ilmi-

östä. Lisäksi opinnäytetyötä ja tutkimusta seurasi ja luki vertaisarvioijapari, joi-

den palautteen myötä tehtiin muutoksia opinnäytetyöhön. 

Yhtenä tutkimuksen toteuttamistapavaihtoehtona pohdittiin syvähaastattelua. 

Koska tutkimuksen toteuttamiseen varattu aika oli lyhyt, päädyttiin toteutta-

maan tutkimus laadullisena kyselynä. Syvähaastattelun etuna on, että siinä ei 

käytetä valmiita kysymyksiä, vaan keskustelun annetaan edetä vastaajien eh-

doilla, jolloin he kertovat omista kokemuksistaan (Kylmä & Juvakka 2007, 80–

81). Kyselyn etuna on aineiston keruun helppous ja inhimillisten kirjoitusvirhei-

den väheneminen (Pääkkönen 2017, 10). Tutkimuksessa toteutetussa kyselyssä 

käytettiin avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat muodostaa vastaukset itse.  

Refleksiivisyys tarkoittaa, että tutkijoiden täytyy ymmärtää omien lähtökoh-

tiensa merkitys tutkimukseen ja arvioida niitä ja niiden vaikutuksia tutkimuk-
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seen. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Tässä opinnäytetyössä toimittiin hyvien tie-

teellisten käytänteiden mukaan, joita on kuvattu esimerkiksi eettisyysotsikon 

alla. Opinnäytetyön tekijöiden omat ennakkokäsitykset pyrittiin jättämään opin-

näytetyön ulkopuolelle. Toisen tutkijan sairastaman ykköstyypin diabeteksen 

vuoksi oli hyvä, että toisella tutkijalla ei diabetesta ole, joten opinnäytetyön kriit-

tinen tarkastelu oli mahdollista kahdesta täysin erilaisesta näkökulmasta. Kun tu-

loksia analysoitiin ja raportoitiin, tuotiin opinnäytetyöhön esille kaikki tutkimuk-

sen kannalta oleellinen. 

Siirrettävyys tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä muihin vastaavan kaltaisiin 

tilanteisiin antamalla tarvittavat tiedot tutkimukseen osallistuneista ja 

ympäristöstä (Kylmä & Juvakka 2007, 129). Tässä opinnäytetyössä pyrittiin 

kuvaamaan ja määrittelemään kohderyhmä ja kyselytutkimuksessa käytetty 

alusta mahdollisimman tarkasti, jotta tulevissa tutkimuksissa voitaisiin käyttää 

tutkimuksessa saatuja tuloksia.  

8.4 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tulosten pohjalta johtopäätöksinä voidaan esittää seuraavaa: 

1. Useat raskaana olevat diabeetikot kokevat jatkuvan omahoidon ja hyvän 

hoitotasapainon ylläpitämisen työläänä. Hoitoväsymys ilmeni monenlai-

sina tunteina: ahdistuksena, pelkona, väsymyksenä, turhautumisena, riit-

tämättömyyden tunteena, epäonnistumisen tunteena ja toivottomuutena. 

Diabeetikot olisivat kaivanneet mahdollisuutta purkaa tuntemuksiaan ter-

veydenhuollon ammattilaiselle. Terveydenhuollon henkilöstön tulee huo-

mioida ja tunnistaa erilaiset tunteet ja mahdollistaa keskustelu ottaen 

huomioon raskaana olevan yksilölliset tarpeet. 

2. Hoitoväsymystä aiheutti tiukka verensokeritavoite, joka oli osalle diabee-

tikoista vaikea saavuttaa.  Raskauden aikainen insuliinin tarpeen muuttu-

minen ja siitä johtuva jatkuva verensokerin seuraaminen aiheuttivat 

useille diabeetikoille hoitoväsymystä. Osa diabeetikoista kaipasi tarkem-
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pia ohjeita verensokeritavoitteen saavuttamiseksi ja osa kaipasi tervey-

denhuoltohenkilöstöltä ymmärrystä siitä, että diabeetikko tuntee itse par-

haiten oman sairautensa. Terveydenhuollon henkilöstön tulisi ottaa vah-

vemmin diabeetikko mukaan hänen omaa sairauttaan koskevaan päätök-

sentekoon. 

3. Ne diabeetikot, joilla on käytössään insuliinipumppu tai jatkuva verenso-

kerisensorointi, ovat kokeneet siitä olevan apua diabeteksen hoidossa, 

mikä on helpottanut hoitoväsymystä. Tämän vuoksi hoitoteknologian 

myöntämisen helpottaminen auttaisi hoitoväsymyksen hoidossa. Lisäksi 

digitaalisuus on noussut nykymaailmassa merkittäväksi osaksi päivit-

täistä toimintaa, mutta sen hyödyntäminen hoidossa on edelleen vähäistä. 

Hoitoteknologia mahdollistaa diabeteksen seurannan ja hoidon myös in-

ternetin välityksellä. Digitalisaation ja etämahdollisuuksien hyödyntämi-

nen diabeetikon raskauden aikana voisi vähentää tiiviistä seurannasta 

johtuvaa hoitoväsymystä.  

4. Raskaana olevat ykköstyypin diabeetikot kokivat puolisoiltaan ja läheisil-

tään saamansa henkisen tuen ja konkreettisen avun merkittävänä hoito-

väsymystä helpottavana tekijänä. Osa diabeetikoista olisi kaivannut lähei-

siltään enemmän ymmärrystä ja tukea raskauden aikana. Terveydenhuol-

tohenkilöstön tulisi ottaa enemmän läheiset huomioon ohjauksessa ja 

muistuttaa heitä tuen tärkeydestä. 

5. Diabeetikot kokivat vertaistuesta olevan hyötyä hoitoväsymykseen. Dia-

beetikot kertoivat saaneensa tukea sosiaalisten medioiden keskustelu-

alustoilta. Osa diabeetikoista olisi kaivannut lisää vertaistukea, erityisesti 

kohtaamisia kasvokkain. Tähän merkittävän avun voisi tuoda esimerkiksi 

Suomen Diabetesliitto ry. omalla vertaistukitoiminnallaan. Myös tervey-

denhuoltohenkilöstö voisi tuoda diabeetikoille esiin vertaistukimahdolli-

suuksia. 

6. Raskaana olevat diabeetikot kokivat saaneensa apua hoitoväsymykseen 

tukevalta ja kannustavalta terveydenhuoltohenkilöstöltä. Toisaalta osa 
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diabeetikoista jäi kaipaamaan, että neuvolassa ja perusterveydenhuol-

lossa kätilöillä, terveydenhoitajilla ja sairaanhoitajilla olisi enemmän tie-

toa ja taitoa raskauden aikaisesta diabeteksen hoidosta. Hoitohenkilökun-

nan osaamista diabeetikon raskauden aikaisesta hoidosta tulisi entises-

tään tukea ja vahvistaa. 

8.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyössä nousi esille, että perusterveydenhuollossa ja neuvolassa osa 

raskaana olevista diabeetikoista ei kokenut saavansa tarpeeksi tukea tai koki ter-

veydenhuoltohenkilöstön tietotaidon olevan riittämätöntä. Jatkossa voitaisiin 

tutkia, miten perusterveydenhuollossa ja neuvolassa tuetaan raskaana olevia yk-

köstyypin diabeetikoita ja millaisia valmiuksia terveydenhuoltohenkilöstöllä on 

tunnistaa hoitoväsymys. 

Jatkossa olisi tarpeen tutkia myös sitä, miten hoitoväsymystä voitaisiin ennalta-

ehkäistä ennen raskautta tai raskautta suunniteltaessa. Lisäksi vastausten jou-

kosta nousi esiin tarve tutkia raskauden jälkeistä hoitoväsymystä ja sen vaiku-

tusta vauva-aikaan.  
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

Vastaathan alla oleviin kysymyksiin omin sanoin, mahdollisimman avoimesti ja 

rehellisesti. Vastaathan jokaiseen kysymykseen, sillä se on tärkeää tutkimuksen 

onnistumisen kannalta. 

1. Kuvaa hoitoväsymystäsi raskauden aikana. 

2. Millaista tukea sait hoitoväsymykseen raskauden aikana? (Esimerkiksi 

terveydenhuoltohenkilöstöltä, vertaistuesta, läheisiltä, jostain muualta) 

3. Millaista tukea olisit kaivannut hoitoväsymykseen raskauden aikana? 

(Esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstöltä, vertaistuesta, läheisiltä, jos-

tain muualta) 

Kiitos vastauksistasi!  
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Liite 2. Saatekirje 

Hei! 

Olemme kaksi kätilöopiskelijaa, Riina Ala-Mutka ja Tiltu Kortetjärvi, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötämme ykköstyypin diabeetik-

koäitien hoitoväsymyksestä raskauden aikana. Opinnäytetyömme toimeksianta-

jana toimii Suomen Diabetesliitto ry. Toteutamme tutkimuksemme kyselynä ja 

tarkoituksenamme on kuvata ykköstyypin diabeetikkoäitien hoitoväsymystä ja 

siihen saatua tukea raskauden aikana heidän omien kokemuksiensa kautta. Ta-

voitteemme on lisätä tietoisuutta siitä, millaista tukea diabeetikkoäidit kaipaavat 

raskauden aikaiseen hoitoväsymykseen, jotta terveydenhuoltohenkilöstöllä on 

parempi mahdollisuus tunnistaa, ennaltaehkäistä ja kehittää hoitoväsymyksen 

hoitoa raskauden aikana. Lisäksi opinnäytetyömme voi tarjota vertaistukea ras-

kaana oleville ykköstyypin diabeetikkoäideille. Aihetta on tutkittu hyvin vähän, 

joten jokainen vastaus kyselyymme on arvokas.  

Kysely on tarkoitettu ykköstyypin diabetesta sairastaville henkilöille, joiden ras-

kaus sijoittuu vuosille 2015–2020 ja jotka ovat kokeneet raskautensa aikana hoi-

toväsymystä. Vastatessa huomioithan, että jokainen ykköstyypin diabeetikko 

määrittelee hoitoväsymyksen omalla tavallaan, kerrothan kokemuksistasi mah-

dollisimman avoimesti ja rehellisesti omin sanoin.  

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Vastauksia 

käytetään vain tämän tutkimuksen tekemiseen ja niitä käsitellään luottamukselli-

sesti ja tutkimuseettisesti. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Opin-

näytetyö julkaistaan alkuvuodesta 2021, jonka jälkeen se on luettavissa Theseus-

arkistossa. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia ja se on avoinna 21.10.–

4.11.2020 klo 18 saakka. Kyselyyn pääset vastaamaan alta. 
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Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta tai sinulla on kysyttävää siihen liittyen, 

voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen 

********************(at)gmail.com. 

Kiitos osallistumisestasi! 

Ystävällisin terveisin:  

Riina Ala-Mutka & Tiltu Kortetjärvi 

Opinnäytetyötämme ohjaavat:  

Christina Mantsinen & Elina Tiainen   
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Liite 3. Esimerkkejä alaluokkien muodostumisesta pelkistettyjen 

ilmausten pohjalta 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Pelkäsi öisin hypoglykemioita ja 

nukkui katkonaisesti. 

Oli todella väsynyt hypopelon vuoksi. 

 

Pelko hypoglykemioista raskauden 

aikana 

Verensokeria tarkkaili lähes 

pakkomielteisesti ja korkeita 

(verensokereita) korjasi helposti 

liikaa, koska korkeiden verensokerien 

riskit sikiölle olivat tiedossa. 

Jatkuvaa verensokeriseurantaa 

lääkärin pyynnöstä. 

Jatkuvaa pumpun sensorin 

(verensokeri-) käyrän seuraamista. 

Päivässä (verensokerin) 

mittauskertoja oli noin 50 ja 

syöminen saattoi vaatia monen tunnin 

tarkkailua. 

(Diabeteksen hoitaminen) oli ympäri 

vuorokauden jatkuvaa 

verensokereiden tuijottamista. 

Jatkuvaa verensokerikäyrän 

seuraamista ja korkeiden 

verensokereiden korjaamista 

Puoliso kannusti.  
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Puoliso haki hoitovälineitä ja huolehti 

verensokeritasoista ennen töihin 

lähtöä. 

Puoliso tuki ja tsemppasi. 

Miehestä oli suuri apu kuuntelijana 

sekä mittaili librellä ja herätti jos 

tarvitsi pistää (insuliinia) tai syödä. 

 

Puoliso kannusti, kuunteli, haki 

hoitovälineitä ja auttoi diabeteksen 

hoidossa 

Olisi kaivannut hoitohenkilökunnalta 

kiinnostusta raskaana olevan 

henkiseen hyvinvointiin. Olisi 

kaivannut laajempaa keskustelua 

hyvinvoinnista. 

Neuvolassa olisi kaivannut 

kohtaamista ja keskustelua. 

Olisi kaivannut keskusteluapua 

raskauden aikana, koska raskaus on 

valtavaa stressi kropalle ja mielelle. 

Kaipasi myös henkilöä, joka olisi 

kuunnellut huolia ja tsempannut. 

Olisi kaivannut 

diabetespoliklinikkakäynteihin 

liitettäväksi psykiatrista 

sairaanhoitajakäyntiä kahdesti 

vuodessa. 

 

Olisi kaivannut kohtaamista ja 

keskustelua henkisestä 

hyvinvoinnista 

terveydenhuoltohenkilöstöltä ja 

säännöllisiä psykiatrisia 

sairaanhoitajakäyntejä 
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Liite 4. Millaisia kokemuksia ykköstyypin diabeetikoilla on 

hoitoväsymyksestä raskauden aikana? 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Oli uuvuttavaa seurata 

raskauden aikaista 

syömistä ja insuliinin 

pistämistä 

Hyvän 

hoitotasapainon 

ylläpitäminen oli 

työlästä ja uuvuttavaa 

 

Jatkuvan omahoidon 

aiheuttama kuormitus 

Hyvän hoitotasapainon 

ylläpitäminen koettiin 

työläänä. 

Raskaus ja diabeteksen 

hoito olivat ensisijaisia 

asioita elämässä, kaikki 

muu oli toissijaista 

Raskaus ja 

diabeteksen hoito 

olivat ensisijaisia 

asioita elämässä, 

kaikki muu oli 

toissijaista 

Heittelevät verensokerit 

aiheuttivat väsymistä, 

turhautumista ja huolta 

Verensokerivaihtelun 

myötä syntynyt 

väsymys ja 

negatiiviset tunteet 

Verensokeriseurannan 

yhteys 

hoitoväsymykseen 

Oli rankkaa ja teki mieli 

luovuttaa, koska 

verensokerit vaihtelivat 

ja niitä piti seurata 

jatkuvasti 

Ahdistusta ja pelkoa 

korkeista 
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verensokereista ja 

verensokerivaihtelusta 

Jatkuvaa 

verensokerikäyrän 

seuraamista ja 

korkeiden 

verensokereiden 

korjaamista 

Jatkuvaa 

verensokerikäyrän 

seuraamista ja 

korkeiden 

verensokereiden 

korjaamista 

Kärsi 

raskauspahoinvoinnista, 

josta seurasi 

hypoglykemioita 

Hypoglykemiat 

raskauden aikana 

 

Pelko hypoglykemioista 

raskauden aikana 

Ei jaksanut mitata 

verensokeria kovin 

usein 

Ei jaksanut mitata 

verensokeria  

 

Ei jaksanut pistää 

lyhytvaikutteista 

(insuliinia) kovin usein. 

Ei jaksanut pistää 

insuliinia 

Insuliinihoidon yhteys 

hoitoväsymykseen 

Huonosti toimivat 

insuliinit aiheuttivat 

hoitoväsymystä 

Insuliinihoitoon 

liittyvä väsymys ja  

negatiiviset tunteet 
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Insuliinin pistäminen oli 

turhauttavaa ja 

vastenmielistä 

 

Insuliinin tarpeen 

muuttumisen vuoksi 

insuliinimääriä piti 

muokata ja se ahdisti ja 

väsytti 

Diabeteksen hoidon 

kanssa yksin jäämistä 

Diabeteksen hoidon 

kanssa yksin 

jääminen ja 

luottamuksen puute 

hoitohenkilökuntaan 

Diabeteksen hoidon 

kanssa yksin jääminen 

ja luottamuksen puute 

hoitohenkilökuntaan 

Luottamuksen puutetta 

hoitohenkilökuntaan 

Odotusaikana olisi 

pitänyt selvitä neljällä 

verensokeriliuskalla 

päivässä 

Hoitotarvikkeiden 

rajallinen määrä 

Jatkuva 

terveydenhuollon 

palveluissa käymisen 

ja hoitotarvikkeiden 

saatavuuden vaikutus 

hoitoväsymykseen Jatkuva 

terveydenhuollon 

Jatkuva 

terveydenhuollon 
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palveluissa käyminen 

oli raskasta 

palveluissa käyminen 

oli raskasta 

Jatkuva ja suuri huoli 

vauvan terveydestä 

kuormitti ja laski 

mielialaa 

Pelko ja kuormitus 

omasta ja vauvan 

terveydestä 

 

Fyysiset vaikutukset ja 

voimavarojen vähyys 

sekä pelko omasta ja 

vauvan terveydestä 

aiheuttivat 

hoitoväsymystä Pelko diabeteksen 

aiheuttamista riskeistä 

Diabeteksen hoito ja 

raskaus aiheuttivat 

pelkoa, 

riittämättömyyden ja 

epäonnistumisen 

tunnetta 

Voimavarojen vähyys 

uupumuksen ja 

hyperemeesin vuoksi 

Raskauden aikaiset 

fyysiset vaikutukset ja 

voimavarojen vähyys 

 Oli fyysisesti väsynyt 

työssäkäynnin, 

raskauden, huonosti 

nukuttujen öiden ja 

liitoskipujen vuoksi 
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Liite 5. Millaista tukea ykköstyypin diabeetikot ovat saaneet ja 

olisivat kaivanneet hoitoväsymykseen raskauden aikana? 

Alaluokka Yläluokka 

Sai vertaistukea hoitoväsymykseen 

ystäviltä 

Vertaisilta saatu tuki 

hoitoväsymykseen 

Sai vertaistukea hoitoväsymykseen 

sosiaalisesta mediasta 

Puoliso kannusti, kuunteli, haki 

hoitovälineitä ja auttoi diabeteksen 

hoidossa 

 

Puolisolta ja läheisiltä saatu tuki 

hoitoväsymykseen 

Läheiset tukivat ja auttoivat 

diabeteksen hoidossa. 

Terveydenhuollon henkilöstö tuki, 

kannusti, kuunteli ja kysyi vointia 

Terveydenhuoltohenkilöstön 

saavutettavuus ja tuki 

Terveydenhuollon henkilöstöön sai 

tarvittaessa yhteyden, eikä huolta 

vähätelty 

Hoitoteknologiasta oli apua 

omahoidossa 

Hoitoteknologian apu omahoidossa 
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Koirat reagoivat hypoglykemioihin ja 

herättivät sohvalta verensokerien 

laskiessa 

Koirat reagoivat hypoglykemioihin 

ja herättivät sohvalta 

verensokerien laskiessa 

Ei kokenut saaneensa apua 

hoitoväsymykseen 

Ilman apua jääminen 

hoitoväsymyksen kanssa 

  



69 

 

Liite 6. Millaista tukea ykköstyypin diabeetikot olisivat kaivanneet 

hoitoväsymykseen raskauden aikana?  

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Olisi kaivannut 

terveydenhuoltohenkilö

stöön enemmän tietoa ja 

taitoa diabeetikon 

hoitoon 

Toiveet 

terveydenhuoltohenkil

östön taidoista 

Toiveet 

terveydenhuoltohenkil

östön taidoista ja 

toiminnasta 

Olisi kaivannut 

kohtaamista ja 

keskustelua henkisestä 

hyvinvoinnista 

terveydenhuoltohenkilö

stöltä ja säännöllisiä 

psykiatrisia 

sairaanhoitajakäyntejä 

Toiveet 

terveydenhuoltohenkil

östön toiminnasta 

Olisi kaivannut, että 

terveydenhuoltohenkilö

stö kysyy mitä kuuluu 

Olisi kaivannut 

useampia, säännöllisiä 

tapaamisia 

terveydenhuoltohenkilö

stön kanssa ja 

laboratorioseurantaa 

Olisi kaivannut 

joustavuutta ja 
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etämahdollisuuksia 

hoitoon 

Diabeteksen hoidon 

selkeys ja saatavuus 

Konkreettiset toimet 

hoitoväsymyksen 

kanssa pärjäämiseen 

Toivoo, että 

insuliinipumpun ja 

verensokerisensorin 

saantia helpotetaan 

Olisi toivonut 

hoitotahojen välille 

selkeää yhteistä linjaa 

hoidon toteutuksesta 

Olisi kaivannut tarkkoja 

ohjeita 

verensokeritasapainon 

ylläpitämiseen 

Ohjeita ja rohkaisua 

omahoidon 

toteuttamiseen 

Olisi kaivannut 

rohkaisua 

insuliiniannosten 

itsenäiseen 

muuttamiseen 

Olisi kaivannut ohjattua 

tekemistä ja kursseja 

raskaana oleville 

Ohjattua tekemistä ja 

kursseja raskaana 

oleville 

Olisi kaivannut 

esimerkiksi 

hoitomaksujen 

alentamista tai 

Hoitomaksujen 

alentamista tai 

hoitomaksukaton 

madaltamista 
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hoitomaksukaton 

madaltamista 

Sairaslomaa pitäisi 

myöntää helpommin 

Sairaslomaa pitäisi 

myöntää helpommin 

Olisi kaivannut 

konkreettista tukea 

kotiin 

Konkreettista tukea 

kotiin 

Olisi kaivannut 

vertaistukea 

Olisi kaivannut 

vertaistukea 

Ulkopuolisilta toivottu 

tuki hoitoväsymykseen 

Olisi toivonut, että 

läheiset ymmärtävät 

työn määrän 

Olisi toivonut, että 

läheiset ymmärtävät 

työn määrän 

Ei olisi halunnut, että 

koko ajan kaikki 

analysoivat, kun asiat 

ovat hyvin 

Ei olisi halunnut, että 

koko ajan kaikki 

analysoivat, kun asiat 

ovat hyvin 

Koki tuen olevan 

riittävää, ei toivo mitään 

lisää 

Koki tuen olevan 

riittävää, ei toivo 

mitään lisää 

Kokemus tuen 

riittävyydestä 

 


