
 
 
 
 
Elintapahanke tyypin 2 diabeetikoille 
 
Tavoite 
Hankkeen tarkoitus on arvioida UKK-instituutin ExSed-liikemittarin ja älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä tyypin 2 
diabeetikoiden elintapaneuvonnassa. Tiedon avulla voidaan kehittää digitaalista elintapaneuvontaa myös muiden 
tyypin 2 diabeetikoiden hyödynnettäväksi. Mikäli osallistujia kertyy riittävästi, hankkeessa pystytään myös arvioimaan 
elintapaneuvonnan vaikutuksia liikkumiseen, paikallaanoloon ja uneen.  
 
Kohderyhmä 
Tyypin 2 diabeetikot (n»60), jotka pystyvät kävelemään apuvälineen kanssa tai ilman ja joilla on älypuhelin ja 
sähköpostiosoite. 
 
Rekrytointi 
Osallistujat rekrytoidaan Diabetesliiton jäsenrekisterin kautta tekstiviestillä ja sähköpostilla Pirkanmaan 
jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten edustajat perehdytetään hankkeeseen UKK-instituutissa järjestettävässä 
tapaamisessa ja heidän toivotaan välittävän tietoa hankkeesta omissa jäsentapaamisissaan.  
 
Elintapaneuvonta 
Neuvonta perustuu liikemittarin ja siihen liittyvän älypuhelinsovelluksen käyttöön. Mittarit jaetaan osallistujille UKK-
instituutissa. Samalla osallistujille opastetaan mittarin ja älypuhelinsovelluksen käyttö. Kun osallistuja ilmoittautuu 
hankkeeseen, häntä pyydetään valitsemaan itselleen sopivin aika opastusta varten.  
 
Opastuksen jälkeen osallistujat käyttävät ensin mittaria ja sovellusta viikon ajan (alkumittaus). Tällä kerätään tietoa 
osallistujien liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta ennen elintapaneuvontaa. Sen jälkeen osallistujat jatkavat 
mittarin ja sovelluksen käyttöä kolmen viikon ajan niin, että he laativat itselleen tavoitteita ja seuraavat niiden 
toteutumista sovelluksen avulla. Tavoitteena on lisätä päivittäisiä askeleita, vähentää paikallaanoloa ja edistää 
riittävän unen saantia. UKK-instituutin elintapaneuvoja auttaa puhelimitse ja tekstiviestein tavoitteiden asettamisessa 
ja niihin pääsemisessä. Osallistujat saavat elintapaneuvojalta myös linkin liikkumisvideoon, joka on tarkoitettu tyypin 2 
diabeetikoille.  
 
Arviointi 
Liikemittarin ja sovelluksen käyttöä arvioidaan neuvonnan päätyttyä pilvipalveluun kertyneen tiedon avulla. 
Käytettävyyden selvittämiseksi osallistujat täyttävät hankkeen lopussa sähköisen kyselyn.  
 
Aikataulu 
Hankkeesta on tehty sopimus Diabetesliiton kanssa. Hanke toteutuu syksyllä 2019 (Taulukko 1). Osallistujien 
rekrytointi ja alkumittaukset käynnistyvät elokuussa. Ne kestävät lokakuun puoleen väliin eli noin kaksi ja puoli 
kuukautta. Neuvonta alkaa non-stop -periaatteella sitä mukaa, kun osallistujat tulevat mukaan ja päättyy marraskuun 
puolessa välissä.  Hanke raportoidaan marras-joulukuussa ja tuloksia esitellään joulukuussa Diabetesliiton ja 
paikallisyhdistysten kanssa sovitulla tavalla. 
 
Taulukko 1. Elintapahankkeen aikataulu vuonna 2019.  

 2019 
 touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 
Yksityiskohdista sopiminen          
Valmistelut          
Rekrytointi + alkumittaukset          
Elintapaneuvonta           
Raportointi          
Tuloksista viestiminen          

 
Kustannukset 
Hankkeen rahoittaa STEA ja se toteutetaan syksyn 2019 aikana myös neljän muun potilasjärjestön kanssa, joita ovat 
Hengitysliitto, Luustoliitto, Parkinsonliitto ja Selkäliitto. Diabetesliitolle, paikallisyhdistyksille ja osallistujille ei aiheudu 
hankkeesta kustannuksia lukuun ottamatta osallistujille mahdollisesti koituvia matkakuluja UKK-instituuttiin 
mittariopastusta varten. UKK-instituutti vastaa mittauksista, elintapaneuvonnasta, pilvipalvelusta ja arvioinnista. 


