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TIIVISTELMÄ

Tässä  tutkielmassa  selvitetään,  millaisia  sisältöjä  diabetesaiheisen 

verkkokeskustelupalstan keskustelussa esiintyy ja millaisia kokemuksia käyttäjillä on 

keskustelupalstasta vertaistuen ja informaation lähteenä sekä sen vaikutuksista heidän 

omaan hoitokäyttäytymiseensä etenkin pitkäaikaissairauden jokapäiväisessä hoidossa. 

Tutkimusmenetelminä käytetään Suomen Diabetesliitto ry:n keskustelupalstan  viestien 

sisällönanalyysia sekä sen käyttäjiin kohdistuvaa kyselyä, joiden avulla on laadullisen 

analyysin kautta tarkoitus tuoda esille erityisesti ihmisten omia kokemuksia.

Keskustelussa  esiintyi  määrällisesti  eniten  kokemusten  jakamista,  mutta  myös  muita 

sisältöjä, kuten tunteiden jakamista, empatiaa ja informaatiota, oli merkittäviä määriä. 

Vastaajat  vaikuttavat  pääosin  tyytyväisiltä  keskustelupalstaan  sekä  informaation  että 

vertaistuen  lähteenä.  Erityisesti  vertaisuuden  merkitys  korostui  vastaajien 

kertomuksissa. Toisaalta jotkut vastaajat esimerkiksi kaipasivat enemmän keskustelua 

tutkimuksesta ja virallisesta informaatiosta ja jotkut kokivat hankalaksi päästä sisään 

varsin  tiiviiksi,  ja  monille  tärkeäksi,  muodostuneeseen  yhteisöön.  Erityisen 

mielenkiintoisina tuloksina voidaan pitää vertaistuen ja -informaation erittäin hämärää 

rajaa käyttäjien kokemuksissa,  sillä vaikka tiedollinen tuki on hyvin tunnettu käsite, 

informaation  merkitykset  näkyivät  yllättävänkin  laajasti.  Vaikutukset 

hoitokäyttäytymiseen  näkyivät  selkeimmin  hoitomotivaation  kasvuna,  mutta  myös 

rohkaistuminen  hoidossa  ja  vaikutukset  päätösten  tekoon  olivat  selkeästi  näkyvissä. 

Keskustelupalstan  sisältöjen  osalta  tulokset  ovat  varsin  selkeästi  linjassa  aiempien 

tutkimusten kanssa.

Kaksi tutkimusmenetelmää tuotti varsin samansuuntaisia tuloksia, mutta ne tarjosivat 

hieman erilaisia  näkökulmia  ja  näin  tukivat  toisiaan.  Keskeisimpien  teemojen osalta 

saturaatiopiste  selvästi  saavutettiin  sekä keskustelupalstan analyysissä että  kyselyssä. 

Erityisesti  kyselyn  vastaukset  sisälsivät  runsaasti  tutkimuskysymysten  kannalta 

relevantteja kertomuksia käyttäjien kokemuksista.

Asiasanat: tiedon jakaminen, vertaistuki, diabetes, verkkokeskustelu
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1 JOHDANTO

Tutkielmassa  perehdytään  verkkokeskustelun  rooliin  pitkäaikaissairauden  hoidon 

tukena. Verkkokeskustelu on helposti lähestyttävä sekä maantieteellisiä ja ajallisia rajoja 

ylittävä tapa hankkia tietoa (Haasio & Savolainen 2004, 147-148). Samat syyt tukevat 

sen käyttöä myös vertaisinformaation ja -tuen jakamiseen. Molemmat puolet aiheesta 

ovat  kiinnostavia  tutkimuskohteita,  sillä  sekä  henkinen  että  tiedollinen  tuki  saattaa 

auttaa  pitkäaikaissairaita  selviämään  hoidostaan  ja  sen  aiheuttamista  tunteista. 

Verkkokeskustelun  pariin  saattaa  lisäksi  olla  helpompaa  hakeutua  kuin  esimerkiksi 

vertaistukiryhmiin tai ammattilaisten luokse. Tällaisten mahdollisuuksien kehittäminen 

saattaa  merkittävästi  parantaa  kohderyhmän  elämänlaatua.  Tietoverkkoja  koskevalla 

tutkimuksella  onkin  vielä  mahdollisuuksia  tukea  tätä  kehitystyötä,  sillä  kyseessä  on 

verraten uusi ja jatkuvasti kehittyvä viestintäväline. 

Tutkimusaineistoina  tutkielmassa  ovat  kyselyaineisto,  joka  kerättiin  Suomen 

Diabetesliitto  ry:n  keskustelupalstan,  Kohtauspaikan,  käyttäjiltä  sekä  kyseisellä 

verkkokeskustelupalstalla  käyty  keskustelu.  Sekä  kyselyn  tuloksia  että  keskustelun 

viestejä tarkastellaan sisällönanalyysin avulla. Viestien sisällönanalyysin avulla haetaan 

yleiskuvaa Kohtauspaikalla käytävästä keskustelusta. Kyselyn tavoitteena on puolestaan 

saavuttaa käyttäjien kokemuksia keskustelupalstasta, joita voidaan verrata keskustelun 

sisällönanalyysin tuottamaan kuvaan.

Tavoitteena  on  selvittää,  minkä tyyppistä  sairauteen  ja  sen hoitoon liittyvää  sisältöä 

ihmiset  etsivät  keskustelupalstoilta,  eli  hakevatko  he  ensisijaisesti  informaatiota, 

sosiaalista  tukea  vai  mahdollisesti  muita  sisältöjä,  ja  minkä  tyyppisiä  sisältöjä  he 

tuottavat.  Lisäksi  tarkoituksena  on  saada  selville,  miten  he  suhtautuvat  löytämäänsä 

sisältöön. Keskustelupalstalla tapahtuvan keskustelun vaikutukset hoitokäyttäytymiseen 

ovat  myös  keskeisiä  tälle  tutkielmalle.  Nämä  vaikutukset  ovat  mielenkiintoisia 

erityisesti siksi, että jokapäiväinen hoito ja esimerkiksi verensokeriarvojen pysyminen 

tasaisina ovat mitä keskeisin osa diabeteksen hoitoa (Hirsch & Skyler 2012, 95; Marks 

2012, 182).
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Näiden  tavoitteiden  saavuttamiseksi  tutkielmassa  asetetaan  seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

1. Minkä tyyppisiä sisältöjä esiintyy Suomen Diabetesliiton verkkokeskustelupalstalla 

käytävässä keskustelussa?

2.  Millaiseksi  käyttäjät  kokevat  Suomen  Diabetesliiton  verkkokeskustelupalstan 

sairauteen liittyvän tiedon jakamisen ja vertaistuen kanavana?

3. Miten käyttäjät kokevat Suomen Diabetesliiton verkkokeskustelupalstalla tapahtuvan 

kommunikaation vaikuttavan hoitokäyttäytymiseensä?

Ensimmäiseen kysymykseen pyritään vastaamaan pääasiassa Kohtauspaikalla käytävän 

verkkokeskustelun  sisällönanalyysin  avulla,  jolloin  viestien  sisältöä  pyritään 

luokittamaan  sen  mukaan,  mitä  käyttäjä  sillä  todennäköisesti  pyrkii  viestimään. 

Tulkintaa tukevat kyselyn tulokset,  joissa käyttäjät  pääsevät kertomaan keskustelusta 

omin  sanoin.  Toisessa  ja  kolmannessa  kysymyksessä  painottuvat  käyttäjien  omat 

kokemukset,  jotta  saataisiin  syvempi kuva keskustelun merkityksistä  keskustelijoille. 

Huomiota  kiinnitetään  myös  siihen,  miten  keskustelu  vaikuttaa  keskustelijoiden 

hoitokäyttäytymiseen.  Tämä  osa-alue  näyttää  aiemmassa  tutkimuksessa  jääneen 

vähemmälle huomiolle, vaikka siihen liittyviä asioita onkin noussut esiin päähuomion 

ollessa kuitenkin muualla (esim. Kenen, Shapiro, Friedman & Coyne 2007, Lewis ym. 

2010, Flynn & Stana 2012). 

Terveyteen liittyvää informaatiokäyttäytymistä on tutkittu varsin paljon eri menetelmin 

ja myös verkkokeskusteluja on tässä yhteydessä tarkasteltu. Esimerkiksi Flynn ja Stana 

(2012) käsittelevät hyvin samantyyppisiä teemoja tarkastellessaan vertaistukea ja tiedon 

jakamista  syömishäiriöistä  kärsivien  miesten  keskustelupalstalla.  Erityisesti 

diabeetikoiden käyttämän keskustelupalstan sisältöjä tarkastellaan Loaderin, Muncerin, 

Burrowsin, Pleacen ja Nettletonin (2002) tutkimuksessa. Myös opinnäytetöitä aiheesta 

on  toteutettu  useita.  Esimerkiksi  Kari  (2009)  käsittelee  pro  gradu  -tutkielmassaan 

verkkokeskustelun  merkityksiä  syöpäsairaiden  tiedonhankinnassa.  Räisänen  (2007) 

puolestaan  tarkasteli  vertaistuen  esiintymistä  lapsettomuudesta  kärsivien 

verkkoyhteisössä  ja  havaitsi,  että  keskusteluun  osallistuvat  pitivät  verkkoyhteisöä 

merkittävänä  vertaistuen  lähteenä  ja  kannustivat  toisiaan  tilanteessa  selviämiseen. 
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Näissä  tutkielmissa  menetelmät  olivat  suurimmalta  osalta  laadullisia,  mutta  muussa 

tutkimuksessa myös määrällisiä menetelmiä on käytetty jonkin verran (esim. Klemm 

2012).

Tämän  tutkielman  kannalta  erityisen  keskeisiä  käsitteitä  ovat  tiedon  jakaminen  ja 

vertaistuki,  jotka  nousevat  esiin  jo  tutkimuskysymyksissä.  Tiedon  jakaminen  kattaa 

informaation  tuottamisen,  jotta  muut  voisivat  sitä  käyttää,  sekä  muiden  tuottaman 

informaation vastaanottamisen ja käyttämisen (Savolainen 2008, 183.) Tarkemmin tätä 

käsitettä eritellään alaluvussa 2.2. Vertaistuella puolestaan tarkoitetaan emotionaalista 

tukea, esimerkiksi kannustusta tai empatiaa, joka kohdistuu samankaltaisessa tilanteessa 

olevaan henkilöön ja perustuu henkilöiden väliseen yhteiseen ymmärrykseen tilanteesta. 

Tällaisiksi henkilöiksi katsotaan tässä tutkielmassa kaikki keskustelupalstan käyttäjät, 

sillä  todennäköisesti  suurimmalla  osalla  heistä  on  henkilökohtainen  syy  olla 

kiinnostuneita  diabeteksesta.  (Mead,  Hilton  &  Curtis  2001,  135.)  Vertaistukea 

käsitellään enemmän alaluvussa 2.3. 

Seuraavassa  luvussa  käsitellään  informaatiokäyttäytymistä  ja  siihen  liittyviä  teorioita 

keskittyen muutamiin erityisalueisiin, jotka ovat tämän tutkielman kannalta keskeisiä, 

esimerkiksi tiedonhankintaan, tiedon jakamiseen ja vertaistukeen. Kolmannessa luvussa 

siirrytään  terveysinformaatiokäyttäytymiseen  ja  tutkimuksiin,  joita  tällä  alueella  on 

aiemmin tehty,  jotta  saataisiin  kuva tämänhetkisestä  tutkimuksesta  tämän tutkielman 

käsittelemällä  alueella.  Luvun  3  viimeisenä  alalukuna  on  lyhyt  yhteenveto  koko 

teoreettisesta  osuudesta.  Seuraavaksi  siirrytään  tutkimusmenetelmiin  ja  -aineistoon, 

niiden valinnan perusteisiin sekä näiden menetelmien soveltamisen tuottamiin tuloksiin. 
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2 INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Tässä  luvussa  käsitellään  tämän  tutkielman  kannalta  keskeisiä 

informaatiokäyttäytymisen  piirteitä.  Etenkin  tiedon  jakaminen  on  tärkeä  käsite 

tarkasteltavan  ympäristön  vuorovaikutteisuuden  vuoksi.  Myös  vertaistuen  käsite  on 

kiinnostava,  sillä  verkkokeskustelua  ei  tarkastella  ainoastaan  informaation 

hankintakanavana,  vaan  keskeistä  on  myös  sen  vaikutus  keskusteluun  osallistuvien 

henkilöiden  kokemuksiin  saamastaan  henkisestä  tuesta.  Näiden  teemojen  osalta 

käsitellään tässä luvussa myös erityisesti verkkoympäristöjä.

Käsite informaatio voidaan ymmärtää monella tapaa (Haasio & Savolainen 2004, 15-

16).  Tässä tutkielmassa informaatiolla  viitataan lähinnä tuotettuihin sisältöihin,  jotka 

ovat  myös  tavalla  tai  toisella  muiden  käytettävissä.  Myös  tieto  käsitteenä  voidaan 

jaotella  useilla  tavoilla,  mutta  yksinkertaistettuna  voidaan  sanoa,  että  informaatio 

muuttuu tiedoksi, kun se jollain tapaa muuttaa henkilön käsityksiä tai ajattelutapaa (emt, 

16-19). Tässä tutkielmassa tällainen yksinkertainen määrittely on riittävä, sillä jaottelun 

tarkoituksena  on  lähinnä  selkeyttää  eroa  jaetun  informaation  ja  keskustelupalstan 

käyttäjien  saaman  tiedon  ja  siihen  liittyvien  kokemusten  välillä.  Näiden  melko 

yksinkertaisten  määritelmien  välille  voi  kuitenkin  joissakin  yhteyksissä  olla  vaikeaa 

vetää rajaa, jolloin käsitteistä tulee toisinaan lähes rinnakkaisia.

Informaatiokäyttäytymisen  rinnalla  esiintyy  käsite  informaatiokäytännöt.  Savolaisen 

(2008,  4)  mukaan  informaatiokäytäntöjen  käsite  tarjoaa  erilaisen  näkökulman  kuin 

informaatiokäyttäytyminen, sillä tällöin oletetaan ettei  informaatio perustu pelkästään 

kognitiivisiin malleihin vaan on sosiaalisesti rakentuvaa. Samankaltaisia näkökulmia on 

esittänyt McKenzie (2003, 19-20), joka painottaa sitä, ettei tiedonhankinta välttämättä 

aina  ole  tietoista  tai  päämäärähakuista  toimintaa,  toisin  kuin  monissa 

informaatiokäyttäytymisen malleissa aiemmin on käsitetty ja lisäksi nämä systemaattiset 

mallit  soveltuvat  huonosti  arkipäivän  tiedonhankinnan  kuvaamiseen.  McKenzien 

mallissa  informaatiokäytännöistä  korostuvat  myös  joustavat  siirtymiset  erilaisista 

informaatiokäytäntöjen tavoista toisiin toimijan tarpeiden mukaan (emt. 25-26). Wilson 

(2008) puolestaan pitää informaatiokäytäntöjä informaatiokäyttäytymisen osa-alueena. 
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Tässä  tutkielmassa  näiden  käsitteiden  eroihin  ei  kuitenkaan  oteta  kantaa,  vaan  niitä 

käytetään rinnakkain kunkin tutkijan oman valinnan mukaan. Myöhemmin tutkielmassa 

viitataankin  pelkästään  informaatiokäyttäytymiseen  ja  käsitteet  katsotaan 

synonyymeiksi keskenään.

Informaatiokäyttäytyminen  voidaan  määritellä  kattamaan  toiminnot,  jotka  liittyvät 

tiedontarpeen  tiedostamiseen,  tiedonhankintaan  tai  sen  käyttöön  ja  siirtoon.   Alla 

olevassa  kuviossa  (kuvio  1)  on  kartoitettu  informaatiokäyttäytymisen  osa-alueita  ja 

niiden suhteita. Tässä tutkielmassa erityisen mielenkiintoisia näistä ovat tiedon käyttö, 

siirto  ja jakaminen, sillä  tavoitteena on selvittää,  miten tiedon jakaminen koetaan ja 

miten saadusta tiedosta hyödytään. Tarpeet ovat kiinnostavia lähinnä siitä näkökulmasta, 

miten  käyttäjät  kokevat  keskustelupalstoilla  olevan  informaation  vastaavan  omiin 

tarpeisiinsa ja mikä houkuttelee heitä juuri kyseisen tiedonhankintakanavan käyttöön ja 

mitä muita kanavia he käyttävät. (Wilson 1999, 249-251.) Huomionarvoista on myös, 

että kuviossa on käytetty termiä tarve tiedontarpeen sijaan siksi, että erilaisilla tarpeilla 

saattaa  olla  monimutkaisia  suhteita  ja  lisäksi  tiedonhankinta  saattaa  muodostaa  vain 

osan jonkin yleistasoisemman tarpeen täyttämisestä (Wilson 1981, 659, 663-664).

Informaatiokäyttäytyminen,  ja  etenkin  tiedonhankinta,  jaotellaan  usein  sen  mukaan, 

liittyykö se ammatillisiin vai arkielämän toimintoihin. Tälle tutkielmalle keskeistä on 

jälkimmäinen,  sillä  tutkimuksen  kohteena  ovat  diabetekseen  sairastuneet  ihmiset  ja 

heidän  läheisensä,  eivätkä  esimerkiksi  terveydenhoidon  ammattilaiset.  Arkielämän 

informaatiokäyttäytymisen  tutkimuksessa  onkin  usein  keskitytty  tiedonhankinnan 

ympäristöihin  ja  lähteisiin.  Usein  suosituiksi  tiedonlähteiksi  ovat  nousseet 

henkilölähteet,  erityisesti  tuttavat.  Keskustelupalstoilla  kyse  on  nimenomaan 

henkilölähteistä, eli muista keskustelijoista, joskin tietoverkon välityksellä. (Haasio & 

Savolainen 2004, 110-113.)

Arkielämän määrittely kontekstina on sikäli ongelmallista, että sen kattamaksi alueeksi 

on  usein  määritelty  muu  kuin  ammatillinen  tiedonhankinta.  ”Muu”  määrittelee 

arkielämän kaikiksi ammatillisen toiminnan ulkopuolelle jääviksi asioiksi, mikä tekee 

käsitteen  tarkastelun  itsenäisenä  hankalaksi.  Toisaalta  arkielämään  voitaisiin  liittää 
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myös ammatillinen toiminta,  sillä  ”arki”  on yleisessä merkityksessään monelle  juuri 

työtä. Tällöin arkielämän tiedonhankinta ei kertoisi oikeastaan mitään muuta, kuin että 

tiedonhankinta liittyy jotenkin toimijan jokapäiväiseen toimintaan.  (Savolainen 1993, 

16-20.)  Savolainen  (emt.  20-21)  jaotteleekin  arkielämän  työn  lisäksi  vapaa-ajan 

välttämättömiin  ja  vapaaehtoisiin  toimintoihin.  Esimerkiksi  tässä  tutkielmassa 

tarkasteltava  terveystiedonhankinta  luettaisiin  näistä  ensimmäiseen  ryhmään.  Tämän 

tutkielman tasolla arkielämän rajaamisen ongelma ei olekaan niin suuri, sillä kiinnostus 

kohdistuu  tiettyyn  elämänalueeseen.  On  kuitenkin  muistettava,  että  arkielämä  on 

monimuotoinen  käsite  ja  se  saattaa  vaikuttaa  myös  käsityksiin  siihen  liittyvästä 

tiedonhankinnasta.

Kuvio 1: T.D Wilsonin malli informaatiokäyttäytymisen osa-alueista (Wilson 1981, 
559).

Savolaisen malli (kuvio 2) kuvaa informaatiokäytännöt osana ihmisen elämismaailmaa. 

Savolaisen  mallin  mukaan  tiedonhankinta,  käyttö  ja  jakaminen  etenevät  ketjussa; 
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tiedonhankinta  johtaa  tiedon  käyttöön  ja  arviointiin,  mikä  vaikuttaa 

informaatiokäytäntöihin.  Käytännössä  kuitenkin  nämä  voivat  olla  toisistaan 

riippumattomia toimintoja ja edetä eri järjestyksessä. Lisäksi on mahdollista, että tiedon 

käyttö  johtaa  sen  kommunikointiin  muille  ihmisille,  eli  tiedon  jakamiseen,  joka  on 

mallissa myös keskeinen osa henkilön informaatiokäytäntöjä.  Informaatiokäytäntöjen 

käsite rajataan varsin tiukasti informaatioon, jota hyödynnetään vakaviin tarkoituksiin. 

Rajaus  on  tarpeellinen,  koska  muutoin  käsite  laajenisi  kohtuuttomasti  kattamaan 

tarpeettoman suuren kirjon ihmisten toimintoja. Terveystiedon hankinnassa tämä kriteeri 

täyttyy  ja  tämän  tutkielman  puitteissa  myös  mahdollinen  sosiaalinen  tuki  sairauden 

hoidon arjen jakavien ihmisten kesken voidaan luokitella kuuluvaksi tähän määrittelyyn. 

(Savolainen 2008, 2, 64-66.)

Kuvio 2: Malli arkipäivän informaatiokäytännöistä (Savolainen 2008, 63).
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Informaatiokäyttäytyminen voidaan nähdä myös elämänhallinnan osana. Elämänhallinta 

on elämäntapaan liittyvien toimintojen pitämistä järjestyksessä, jota voidaan lähestyä 

joko ihmisen  toimintakyvyn  tai  toimintastrategioiden  kannalta.  Tämä näkökulma on 

terveysinformaatiokäyttäytymisen kannalta mielenkiintoinen, sillä suuri osa terveyteen 

liittyvästä  tiedonhankinnasta  tähtää  tilanteen  hallitsemiseen  ja  siinä  selviämiseen. 

(Savolainen 1993, 74-79; Wilson 1996, 556.)

2.1 Tiedonhankinta

Suppeimmassa  merkityksessään  tiedonhankinnan  voidaan  katsoa  kattavan  vain 

tiedonlähteille  hakeutumisen  ja  dokumenttien  hankkimisen.  Laajemmin  määriteltynä 

sen voidaan kuitenkin nähdä ulottuvan tiedon käytön puolelle  ainakin dokumenttien 

relevanssin  arvioinnissa.  Tässä  yhteydessä  käytetään  laajempaa  määrittelyä,  sillä 

mielenkiinnon kohteena ovat tiedonkäyttö ja siihen liittyvät kokemukset, eikä käsitettä 

ole tästä syystä mielekästä määritellä liian kapeasti. (Haasio & Savolainen 2004, 28.)

Wilsonin  tiedonhankinnan  mallissa  (kuvio  3)  keskeinen  elementti  on  tiedonhakija 

kontekstissa ja tiedontarve nähdään toissijaisena tarpeena, joka nousee muista tarpeista. 

Tämän tutkielman teeman kannalta lähtökohtana oleva henkilö tietyssä kontekstissa on 

erityisen  keskeinen,  sillä  sairauden  konteksti  on  tässä  yhteydessä 

informaatiokäyttäytymistä  voimakkaasti  määrittävä  tekijä.  Mallissa  esitetyllä 

stressinhallintateorialla  tarkoitetaan  sitä,  että  henkilö  voi  valita  tietämättömyyden 

sietämisen  ja  tiedonhankinnan  välillä,  jolloin  kaikki  tiedontarpeet  eivät  käynnistä 

tiedonhankintaa. Sen lisäksi, että toimija voi itse valita haluaako etsiä tarvitsemaansa 

tietoa  vai  sietää  tiedon  puutetta,  myös  vaikuttavat  tekijät  voivat  vaikuttaa 

tiedonhankintaan  merkittävästi.  Esimerkiksi  rooleihin  ja  henkilöihin  liittyvät  tekijät 

voivat  ilmetä  tietoa  tarjoavan  ammattilaisen  asenteen  vaikutuksena  tiedonsaantiin. 

Nämä  vaikutukset  voivat  sekä  edistää  että  haitata  tiedonhankintaa,  vaikka  aiemmin 

nämä vaikutukset oli usein nähty yksinomaan negatiivisina. (Wilson 1996, 554, 556, 

560; Wilson 1999, 256-257.)
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Tiedonhankinta  on  usein  käsitetty  tavoitteelliseksi  toiminnaksi,  mutta  etenkin 

arkielämän kontekstissa tätä voidaan pitää kyseenalaisena ja esimerkiksi Erdelez (1999, 

25) puhuukin informaatioon törmäämisestä. Wilsonin mallissa (kuvio 3) onkin esitetty 

tiedonhankinnan tyyppeinä passiivinen huomio ja haku sekä aktiivinen ja jatkuva haku. 

Myös  McKenzien  (2003,  25-29)  käsityksessä  informaatiokäytännöistä  nousevat 

tiedonhankinnan  muotoina  esiin  paitsi  aktiivinen  etsintä,  myös  aktiivinen  seuranta, 

kohdentumaton  toimintaympäristön  seuranta  sekä  tiedon  saaminen  toisen  henkilön 

kautta.  Viimeisessä  tapauksessa  tietoa  tarjoava  aktiivinen  toimija  on  joku muu  kuin 

tarkasteltava tiedonhankkija.

Vielä  2000-luvun alussa  verkkokeskustelupalstojen suosio  ei  näyttänyt  olevan kovin 

korkea,  vaikka  internet  yleensä  olikin  suosittu  tiedonhankintakanava.  Etenkin 

orientoivan  tiedon  hankinnassa  perinteisemmät  kanavat,  kuten  sanomalehdet  ja 

televisio,  olivat vielä tällöin suositumpia internetin käytön yleistymisestä huolimatta. 

Toisaalta  verkkokeskustelulla  on  havaittu  keskeisiä  merkityksiä  terveystiedon  ja 

vertaistuen  hankinnassa  tieteellisessä  tutkimuksessakin  jo  1990-luvulla  (esim. 

Kuvio 3: T.D Wilsonin malli tiedonhankintakäyttäytymisestä (Wilson 1996, 569).
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Winzelberg  1997,  Braithwaite  & Finn 1999).  Joka  tapauksessa  internet  on  nykyään 

vakiintunut tiedonhankintakanava niin käyttäjämäärien kuin tarjolla olevan sisällönkin 

puolesta.  (Haasio & Savolainen 2004, 146-151; Flynn & Stana 2012, 151.)  Vuonna 

2012  64%  Suomen  väestöstä  käytti  internetiä  päivittäin  ja  90%  oli  käyttänyt  sitä 

edellisten kolmen kuukauden aikana (Tilastokeskus 2012).

Verkkotiedonhankinnassa  lähteen  valintaan  vaikuttavat  ensisijaisesti  informaation 

uskottavuus,  tarkkuus  ja  ajankohtaisuus.  Uskottavuuteen  vaikuttaa  merkittävästi 

mahdollisuus  arvioida  tiedon tuottajan  asemaa ja  näin  tämän mahdollista  osaamisen 

tasoa ja motiiveja. Verkkokeskustelupalstoilla tämä ei aina ole mahdollista, sillä muita 

keskustelijoita ei tunneta henkilökohtaisesti ja verkkokeskusteluun saa kirjoittaa kuka 

tahansa mahdollisesti nimettömänä. Usein tiedonlähteen valintaan vaikuttavat kuitenkin 

pääasiassa aiemmat käyttökokemukset, sillä hyviksi havaittuihin ja tuttuihin lähteisiin 

on helppo turvautua. Lisäksi valintaan saattaa vaikuttaa yksinkertaisesti se, mikä lähde 

on helpoimmin saavutettavissa. Myös tämä saattaa ohjata ihmisiä verkkotiedonlähteiden 

pariin. (Haasio & Savolainen 2004, 30; Rabjohn, Cheong & Lee 2008, 7.) 

2.2 Tiedon jakaminen

Tiedon  arvoketju  on  informaatiotutkimuksessa  jo  vakiintunut  teoria  tiedon 

muodostumisesta.  Sen  mukaan  datasta  muodostuu  informaatiota  kun  siitä  tulee  osa 

ihmisten välistä kommunikaatiota ja informaatio puolestaan muuttuu tiedoksi, kun se 

muuttaa henkilön käsityksiä jostakin asiasta. Tiedon arvoketjun voidaan katsoa toimivan 

myös  toiseen  suuntaan:  Kun  ihminen  jakaa  itsellään  olevaa  tietoa,  siitä  syntyy 

informaatiota.  Informaatiosta  syntyy  jälleen  tietoa,  kun  joku  vastaanottaa  kyseisen 

informaation  ja  se  vaikuttaa  hänen  ajattelumalleihinsa.  Tässä  tutkielmassa  tiedon 

jakamiseksi  käsitetään  kaikki  toiminta,  jonka  tarkoituksena  on  tuottaa  informaatiota 

muille  ihmisille  tai  vastaanottaa  ja  käyttää  muiden  tuottamaa  informaatiota.  Lisäksi 

tiedon jakamisen osa-alueiksi voidaan eritellä saadun informaation kuittaaminen ja sen 

varmistaminen, että informaatio on ymmärretty samalla tavalla.  (Haasio & Savolainen 

2004, 14–17; Savolainen 2008, 64-66, 183-184; Räisänen 2010, 15.) 
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Tiedon  jakaminen  tuottaa  sosiaalista  pääomaa,  mikä  verkkoyhteisöissä  tukee  niiden 

kasvua  ja  vahvistumista  (Räisänen  2010,  11).  Sosiaalisena  pääomana  voidaan  pitää 

siteiden luomista yhteisön jäsenten välille, mikä puolestaan hyödyttää kaikkia jäseniä 

esimerkiksi sosiaalisen tuen muodossa. On havaittu, että tällöin molemmat osapuolet 

hyötyvät  tiedon  jakamisesta:  vastaanottava  osapuoli  hyötyy  toiminnasta  suoremmin, 

mutta myös muiden auttaminen koettiin palkitsevana, minkä lisäksi jotkut pitävät sitä 

velvollisuuden täyttämisenä. (Savolainen 2008, 184-185, 191-192.)

Tiedon  jakamiseen  liittyvä  tekijä,  joka  koskettaa  verkossa  tapahtuvaa 

informaatiokäyttäytymistä, on kasvojen menettämisen pelko. Tässä yhteydessä Goffman 

(1967, 5) määrittelee kasvot arvoksi, jonka toiset ihmiset määrittävät jokaiselle tämän 

toimien perusteella.  Tämän arvon ei  haluta  muuttuvan negatiiviseksi,  mikä vaikuttaa 

ihmisten  toimiin  tiedon  hankinnassa,  jakamisessa  ja  kätkemisessä.  Tietyntyyppistä 

henkilökohtaista  informaatiota  voi  olla  helpompaa  jakaa  verkossa,  silloin  kun 

anonyyminä esiintyminen on mahdollista ja näin voi esimerkiksi saada tietoa, jota ei 

kasvokkain keneltäkään kysyisi kasvojen menettämisen pelossa. (Mon 2005, 149.)

Viime  vuosina  useita  tutkijoita  on  kiinnostanut  käsite  web  2.0.  Tätä  niin  sanottua 

”webin uutta sukupolvea”, joka merkittävästi lisää mahdollisuuksia vuorovaikutukselle 

verkossa,  voidaan kuitenkin  pitää  kyseenalaisena  terminä  teknologian  näkökulmasta, 

sillä sen mahdollistavat tekniikat eivät sinänsä ole uusia. Käyttäjän näkökulmasta on 

kuitenkin keskeistä sen mahdollistama vuorovaikutus, eli käyttäjä voi toimia sekä tiedon 

tuottajana että vastaanottajana. Näin ollen tiedon jakaminen tietoverkon välityksellä on 

helpottunut ja verkkoyhteisöjen syntyminen on tullut mahdolliseksi.  Verkkoyhteisöllä 

tarkoitetaan varsin yleisesti ihmisjoukkoa, joka jakaa kiinnostuksen kohteen tai huolen 

ja kohtaa verkkoympäristössä, esimerkiksi keskustelupalstalla. Adams ja Smith (2008, 

11-18) käyttävät jopa ilmausta heimo, koska verkkoyhteisöt voivat olla hyvinkin pieniä 

ja  tiiviitä  siitä  huolimatta,  että  jäsenet  ovat  hajaantuneet  maantieteellisesti  laajalle 

alueelle.  Verkkoyhteisössä  käyttäjät  myös  osallistuvat  monipuoliseen 

vuorovaikutukseen ja altistuvat monenlaisille näkemyksille ja kulttuuritaustoille. Näin 

siirtyy myös hiljaista tietoa, jolla voi olla yksittäisiä faktoja enemmän arvoa käyttäjien 

kannalta. (Räisänen 2010, 35, 39, 44-45.)
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Verkkoyhteisöjen voidaan katsoa perustuvan heikoille siteille, jolloin käyttäjät eivät ole 

täysin  motivoituneita  jakamaan  tietoa  (Savolainen  2008,  195-197).  Heikoilla  siteillä 

tarkoitetaan  suhteita  ihmisiin,  jotka  eivät  kuulu  henkilön  lähipiiriin.  Heikot  siteet 

ulottuvat kuitenkin laajemmalle kuin lähipiiriin rajoittuvat vahvat siteet,  joten niiden 

kautta  voidaan  saavuttaa  enemmän  erilaisia  ihmisiä,  heidän  kokemuksiaan  ja 

tietämystään (Granovetter 1983, 202).  Haythornwaite (2002, 394) on lisäksi todennut 

artikkelissaan, että tietoverkot tukevat paitsi uusien heikkojen siteiden luomista myös 

niiden muuttumista vahvoiksi siteiksi kun aika ja paikka eivät rajoita kommunikaatiota. 

Heikot siteet saattavat kuitenkin aiheuttaa ongelman verkkoyhteisössä niin sanottujen 

vapaamatkustajien  muodossa:  Smith  (2005,  94-95)  esittää,  että  etenkin 

vapaamuotoisissa  yhteisöissä osallistumiseen ei  ole  pakkoa ja  osa käyttäjistä  hyötyy 

yhteisön  tuottamasta  informaatiosta  osallistumatta  sen  tuotantoon.  Näistä  käyttäjistä 

käytetään yleisesti nimitystä ”lurker”, vapaasti suomennettuna lymyilijä (esim. Kenen, 

ym.  2007,  Räisänen  2010,  Ballantine  &  Stephenson  2011). Tällöin  yksipuolisesti 

osallistuvat  ihmiset  eivät  hyödytä  yhteisöä  ja  sisällön  tuottaminen  on  harvempien 

käyttäjien vastuulla. 

On kuitenkin havaittu, että myös nämä pelkästään viestejä lukevat käyttäjät hyötyvät 

toiminnasta  merkittävästi  ja  kokevat  saavansa  tukea  yhteisön  jäseniltä.  Van  Uden-

Kraanin,  Dossaertin,  Taalin,  Seiderin  ja  van  de  Laarin  (2008)  tutkimuksessa,  jossa 

tarkasteltiin  lymyilijöiden  kokemuksia  vertaistuen  saannista  sairauteen  liittyvissä 

verkkokeskusteluissa,  havaittiin,  että  lymyilijät  kokivat  täysin samanlaisia  muutoksia 

suhtautumisessaan sairauteensa kuin aktiivisemmatkin käyttäjät.  Toisaalta  he kokivat 

sosiaalisen ja henkisen hyvinvointinsa alhaisemmaksi. Ballantine ja Stephenson (2011, 

335-336) puolestaan havaitsivat, että lymyilijät kokivat saavansa lähes yhtä paljon myös 

emotionaalista tukea. Yhteisön kannalta passiivisia kirjoittajia voidaan lisäksi erilaisin 

toimenpitein pyrkiä aktivoimaan yhteisössä, mikä on usein helpompaa kuin kokonaan 

uusien käyttäjien ohjaaminen yhteisöön (Räisänen 2010, 44). 

Myös  kiinnostus  informaatioon  ja  oppimiseen  heijastuu  käyttäjän  aktiivisuuteen. 

Martinez (2001, 28-29) jaottelee oppijat neljään kategoriaan: muuntuviin, suorittaviin, 

myötäileviin ja vastustaviin.  Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat osallistuvat aktiivisesti 
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tiedon  tuottamiseen  ja  näkevät  vaivaa,  jotta  saisivat  koostetuksi  löytämäänsä 

informaatiota  ja  rakennetuksi  uutta  sisältöä.  Suorittavat  oppijat  toimivat 

samankaltaisesti,  mutta  vain  tilanteissa,  joissa  aihe  on  henkilökohtaisesti  erityisen 

kiinnostava. Myötäilevät oppijat ottavat tietoa vastaan, mutta eivät ajattele kriittisesti tai 

sovella  saamaansa  tietoa.  Vastustavat  oppijat  puolestaan  aktiivisesti  vastustavat 

oppimista, ja vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvien verkkoyhteisöjen tapauksessa 

he eivät todennäköisesti hakeudu informaation pariin lainkaan. Mallissa oppijatyypeistä 

ja  aktiivisuudesta  verkkoyhteisössä  (kuvio  4)  näkyy  näihin  ryhmiin  kuulumisen  ja 

aktiivisuuden  suhde:  käyttäjän  motivoituessa  etsimään  informaatiota  ja  oppimaan 

aktiivisemmin,  myös  hänen  aktiivisuutensa  yhteisössä  todennäköisesti  lisääntyy 

(Räisänen 2010, 42-43).

Kuvio 4: Malli oppijatyypeistä ja aktiivisuudesta verkkoyhteisössä (Räisänen 2010, 
43).



17

Yhteisössä aktivoituminen ei kuitenkaan tapahdu yksinkertaisesti,  vaan siihen saattaa 

liittyä ongelmia. Ensimmäiseksi uuden käyttäjän tulee päästä selville siitä, onko yhteisö 

hänen kannaltaan hyödyllinen,  mikä voi kasvokkain tapahtuvan kontaktin puutteessa 

olla hankalaa (Burke, Kraut & Joyce 2010, 7). Toisaalta uudella käyttäjällä on usein 

mahdollisuus lukea entisiä viestejä ja tarkastella näin keskustelun teemoja ja tyyliä jo 

ennen  siihen  osallistumista.  Kirjoittamisen  jatkamiseen  on  taas  katsottu  vaikuttavan 

vahvasti  sen,  miten  muut  käyttäjät  reagoivat  ensimmäiseen  viestiin:  käyttäjä  on 

todennäköisesti  halukkaampi  jatkamaan  yhteisön  toimintaan  osallistumista,  mikäli 

hänen  ensimmäiset  viestinsä  saavat  hänen  kannaltaan  mielenkiintoisia  tai  muutoin 

mieluisia vastauksia. (Joyce & Kraut 2006, 727.)

Erityisen ongelman verkossa toimivissa yhteisöissä saattavat muodostaa ne käyttäjät, 

jotka  tahallisesti  jakavat  väärää  informaatiota  tai  käyttäytyvät  loukkaavalla  ja 

hyökkäävällä  tavalla  muita  käyttäjiä  kohtaan.  Tällöin  yhteisön  toiminta  tiedon 

jakamisen  kanavana  vaikeutuu.  On  kuitenkin  asioita,  joilla  yhteisö  voi  vaikuttaa 

tällaisten  viestien  määrään.  Esimerkiksi  yhteinen  käsitys  normeista  ja  käyttäjien 

osallistuminen näiden normien muotoiluun tukevat hyökkäävien viestien vähentämistä. 

Lisäksi  ylläpito  voi  puuttua  sopimattomiksi  katsomiinsa  viesteihin,  joskin  voi  olla 

hankalaa vetää rajaa sääntöjen rikkomisen ja ilmaisunvapauden salliman keskustelun 

välille.  Käyttäjille  voidaan myös tarjota  mahdollisuus suodattaa viestejä pois omasta 

näkymästään, jolloin niiden olemassaoloa ei estetä, mutta kullakin käyttäjällä on ainakin 

jonkinlainen mahdollisuus määritellä,  mitä viestejä ei  halua nähdä.  Laajalti  on myös 

vallalla  näkemys,  jonka  mukaan  huomiotta  jättäminen  on  tehokas  tapa  vähentää 

innostusta kirjoittaa provosoivia viestejä. (Kiesler, Kraut, Resnick & Kittur 2012, 125-

126, 132-136.)

2.3 Vertaistuki

Myös emotionaaliset aspektit vaikuttavat vahvasti ihmisten informaatiokäyttäytymiseen. 

Sosiaalisen  tuen  merkityksiä  on  tutkittu  psykologiassa  jo  pitkään  ja  sen  vaikutus 

stressitilanteissa  on  kiinnostanut  etenkin  psykologian  tutkijoita.  On  havaittu,  että 
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emotionaalisella tuella on merkittäviä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Viime vuosina 

sosiaalista  tukea  on  tarkasteltu  kommunikaatioon  liittyvänä  ilmiönä,  mikä  on 

verkkokeskustelun kannalta erityisen kiinnostava näkökulma. Tällöin sosiaalinen tuki 

on määritelty sanallisiksi ja ei-sanallisiksi viesteiksi, joiden tarkoituksena on vähentää 

vastaanottajan epävarmuutta tai stressiä informaation tai ohjauksen kautta. Näin ollen 

vertaistukea  ei  voidakaan täysin  irrottaa  informaatiosta,  sillä  relevantin  informaation 

tarjoaminen henkilölle tämän kohdattua ongelmatilanteen saattaa helpottaa merkittävästi 

ongelmanratkaisua. Tällaiseen ongelmanratkaisua helpottavaan informaatioon viitataan 

termillä tiedollinen tuki. (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis 1997, 97; Braithwaite, 

Waldron & Finn 1999, 133; Caplan & Turner 2007, 986; Flynn & Stana 2012, 152.)

Vertaistuki  on  samankaltaisessa  tilanteessa  olevien  ihmisten  toisilleen  tarjoamaa 

sosiaalista  tukea  ja  sen  osa-alueiksi  voidaan  määritellä  esimerkiksi  ystävystyminen, 

neuvojen antaminen ja toisen ongelmien kuunteleminen. Keskeistä vertaistuessa eivät 

olekaan  psykiatriset  mallit  tai  toimintatavat,  vaan  henkilöiden  jakama  yhteinen 

ymmärrys tilanteesta. Tutkimuksissa on havaittu vertaistuella olevan useita hyötyjä sen 

piirissä  oleville  ihmisille;  se  tarjoaa  esimerkiksi  mahdollisuuksia  keskustella 

tabuaiheista,  löytää  uusia  ratkaisuja  ja  saada  apua  eristäytyneisyyden  tunteisiin. 

Suomessa  diabetesliiton  lisäksi  vertaistukitoimintaa  järjestää  muun  muassa  Suomen 

Mielenterveysseura,  joka  tarjoaa  erilaisia  tukiryhmiä  esimerkiksi  masennuksesta 

kärsiville ja elämän erilaisissa kriisitilanteissa oleville. (Braithwaite ym. 1999, 125-126; 

Cowie & Wallace 2000, 9; Mead, Hilton & Curtis 2001, 135-137; Suomen Diabetesliitto 

2013c; Suomen Mielenterveysseura 2013.)

Vertaistuki verkkoyhteisöissä näyttää tutkimusten valossa toimivan pääpiirteittäin varsin 

samanlaisilla  tavoilla  kuin  muissakin  yhteyksissä.  Verkkoyhteisöillä  on  kuitenkin 

havaittu olevan joitakin etuja kasvokkain saatuun tukeen nähden. Esimerkiksi Caplan ja 

Turner  (2007,  988-990)  esittävät,  että  verkkoympäristöstä  voi  olla  helpompaa  luoda 

vertaistuen saamista ja antamista hyvin tukeva ympäristö esimerkiksi siksi, että ihmiset 

ovat  usein  halukkaampia  jakamaan  henkilökohtaisia  kokemuksiaan  anonyymisti. 

Verkkosivujen helppo saatavuus saattaa myös houkutella käyttäjiä, koska aika tai paikka 

eivät  rajoita  osallistumista  ja  jopa  huomattavasti  aiemmin  tuotettuja  sisältöjä  on 
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mahdollista tarkastella. Verkkoyhteisöissä voi kohdata jäseniä monista eri kulttuuri- ja 

elämänpiireistä, jolloin tiedonsaanti saattaa monipuolistua merkittävästi.  (Braithwaite, 

Waldron & Finn 1999, 128; Räisänen 2010, 39-40; Flynn & Stana 2012, 151-154, 167.)

Toisaalta verkkoyhteisöillä on havaittu myös heikkouksia verrattuna kasvokkain saatuun 

vertaistukeen. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmien epäsäännöllisyys ja suuri vaihtuvuus 

sekä fyysisen kontaktin puute.  Yhteisöllä on myös aina hyvää käytöstä määrittelevät 

norminsa, joita verkkoyhteisöissä saattaa olla helpompaa tai houkuttelevampaa rikkoa, 

johtuen esimerkiksi siitä, ettei käyttäjien tarvitse esiintyä omalla henkilöllisyydellään 

jolloin  vastuuntunne  heikkenee.  Seurauksena  syntyneet  loukkaavat  viestit  saattavat 

heikentää  vertaistuen  laatua  tai  vähentää  käyttäjien  rohkeutta  keskustella  avoimesti.

(Caplan & Turner 2007, 986; Kiesler, Kraut, Resnick & Kittur 2012, 125-126.) 

Verkon  erityispiirteet  viestintäkanavana  saattavat  merkittävästi  vaikuttaa  ihmisten 

kokemuksiin  käyttämistään  palveluista  ja  niiden  sisällöstä.  Kuten  mainittua,  helppo 

saatavuus  saattaa  ohjata  ihmisiä  ensisijaisesti  verkkotiedonlähteille,  mutta  toisaalta 

joitakin käyttäjiä saattavat häiritä anonyymin kirjoittamisen sivutuotteena mahdollisesti 

syntyvät provosoivat viestit.
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3 TERVEYSINFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN JA 

TERVEYTEEN LIITTYVÄ VERTAISTUKI

Tässä luvussa käsitellään terveyteen liittyvää informaatiokäyttäytymistä. Tarkoituksena 

on lähestyä sairautta tiedonhankinnan kontekstina ja luoda kuva niistä erityspiirteistä, 

joita  terveysinformaatiolla  on  suhteessa  muuhun  informaatioon.  Myös  vertaisuus  on 

tässä  luvussa  keskeisessä  osassa,  sillä  keskustelupalstoilla  kohtaavat  vertaiset  niin 

tiedon  kuin  henkisen  tuen  jakamisenkin  merkeissä.  Lisäksi  tarkastellaan  erityisesti 

diabetesta sairautena ja sen vaikutuksia informaatiokäyttäytymiseen. 

Terveysinformaatiokäyttäytyminen on osa  arkielämän informaatiokäyttäytymistä.  Sen 

piiriin  kuuluvat  informaatiokäyttäytymisen  piirteet,  kuten  tiedonhankinta, 

tiedonjakaminen  ja  tiedonkäyttö,  silloin  kun  aiheena  ovat  henkilön  terveys  tai  sen 

hoitaminen.  Erityisesti  terveystiedontarpeiden  ollessa  kyseessä  Wilson  (1996,  555) 

korostaa affektiivisia tarpeita, sillä terveydellä, ja etenkin sairastumisella, saattaa olla 

tunnetasolla  suuria  vaikutuksia.  Näiden  tarpeiden voidaan katsoa  olevan  merkittäviä 

myös  terveysinformaatiokäyttäytymiselle  yleensä,  ja  etenkin  vertaistuessa 

tämäntyyppiset tarpeet ja niihin vastaaminen nousee usein esille. 

Yhteisöllisyyden  tarve  on  merkittävä  tekijä  terveysinformaation  hankinnassa;  tietoa 

etsivät henkilöt saattavat kokea, että läheiset eivät ainakaan täysin ymmärrä sairauden 

vakavuutta  tai  sen  asettamia  vaatimuksia,  vaikka  tarjoaisivatkin  tukea  parhaansa 

mukaan. Vertaisilta saatu tuki on tässä suhteessa erilaista, mikä houkuttelee ihmisiä sen 

pariin.  Tämä  ilmiö  näkyi  muun  muassa  Armstrongin  ja  Powellin  (2009,  316) 

tutkimuksessa  diabeetikkojen  verkkokeskustelupalstalla  sekä  kohonneesta  rinta-  ja 

kohtusyöpäriskistä kärsivien naisten keskustelupalstan tarkastelussa (Kenen ym. 2007, 

765). Verkossa kokoontuvat vertaisryhmät voivatkin olla hyvä tapa löytää ihmisiä, joilla 

on samoja kokemuksia.

Terveystiedon osalta osa ihmisistä on myös virallisten tietolähteiden ulottumattomissa. 

Hoito  saattaa  olla  kallista  tai  kaukana  omasta  kotipaikasta.  Tähän  ongelmaan  voi 

verkosta  saatava  informaatio  tarjota  ratkaisuja,  sillä  tarjolla  on  paljon  ilmaista 
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informaatiota,  joka  on  saavutettavissa  milloin  tahansa.  Sen  lisäksi,  ettei  hoitoa 

välttämättä  ole  tarjolla,  on  mahdollista,  että  ihmiset  ovat  haluttomia  hakeutumaan 

virallisen hoidon piiriin. Yksi keskeinen syy haluttomuuteen hakeutua lääkärin hoitoon 

voi  olla  sairauden tai  sen  epäilyn  vuoksi  koettu  häpeä.  Tästä  voi  olla  kyse  etenkin 

sairauksissa,  joista  ihmisillä  on  voimakkaita  mielikuvia.  Kuten  myöhemmin 

esimerkeissä käy ilmi, voivat tällaisia olla esimerkiksi miesten syömishäiriöt, ylipaino ja 

myös tässä tutkielmassa tarkasteltava diabetes. (Shiu, Kwan & Wong 2002, 149-150; 

Kenen ym. 2007, 763; Lewis ym. 2010, 347; Flynn & Stana 2012, 151.)

Terveysinformaatio voi  tarjota  käytännön ratkaisujen lisäksi  myös  merkittävää tukea 

sairastuneelle.  Esimerkiksi  Dubois  ja  Louiselle  (2009,  350-353)  havaitsivat,  että 

runsaammin  terveysinformaatiota  tilastaan  saaneet  syöpäsairaat  kokivat  keskustelun 

terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa  helpommaksi  ja  olivat  vähemmän ahdistuneita 

tilanteestaan.  

3.1 Diabetes informaatiokäyttäytymisen kontekstina

Terveystiedon  hankinnassa  sairaus  luo  kontekstin  tiedonhankinnalle.  Diabetesta 

esitellään tässä luvussa kuitenkin lyhyesti, joten kattavaa kuvaa siitä tai sen vaatimasta 

hoidosta  ei  pystytä  antamaan,  eikä  siihen  tämän  tutkielman  puitteissa  pyritäkään. 

Tavoitteena  on tarkastella  sairauden piirteitä  sellaisista  näkökulmista,  jotka  saattavat 

valaista niiden vaikutuksia diabetekseen liittyvään informaatiokäyttäytymiseen. 

Diabetes on krooninen sairaus, joka jaetaan pääasiallisesti kahteen tyyppiin: tyyppi 1 

viittaa  nuoruustyypin  diabetekseen  ja  tyyppi  2  aikuistyyppiin.  Tyypin  1  diabetes 

puhkeaa usein lapsuusiässä ja johtuu insuliinintuotannon lakkaamisesta ja vaatii  aina 

elinikäisen insuliinihoidon. Tyyppi 2 puolestaan puhkeaa yleensä aikuisiällä ja johtuu 

insuliinin heikosta vaikutuksesta tai sen riittämättömästä tuotannosta. Tyypin 2 diabetes 

on näistä kahdesta huomattavasti yleisempi: noin 40000 suomalaista sairastaa tyypin 1 

diabetesta, kun taas diagnosoituja tyypin 2 diabeetikoita on 250000 ja lisäksi arvioidaan, 

että  noin  200000  sairastaa  tyypin  2  diabetesta  tietämättään.  Tämä  jaottelu 
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diabetestyyppeihin on kuitenkin yksinkertaistus, jota käytetään pääasiassa sen selkeyden 

vuoksi. Mainittujen lisäksi voidaan myös puhua raskausdiabeteksesta, joka ilmenee vain 

raskauden  aikana.  Tunnettuja  diabeteksen  ilmenemismuotoja  ovat  myös  aikuisiällä 

alkava ja hitaasti kehittyvä tyypin 1 diabetes eli LADA sekä yleensä 20-30 -vuotiaana 

alkava ja haiman puutteellisesta insuliinintuotannosta johtuva MODY. Diabetes on joka 

tapauksessa  monimuotoinen  sairaus,  jonka  vaatimukset  ja  hoito  vaihtelevat 

sairastuneiden välillä.  (American Diabetes Association 2013a;  Suomen Diabetesliitto 

ry. 2013a; Suomen Diabetesliitto ry. 2013b.)

Hoito on pääasiallisesti omahoitoa, sillä lääkityksen lisäksi päivittäiseen hoitoon liittyy 

muun  muassa  verensokerin  seuranta,  painonhallinta  sekä  muu  tavallista  tarkempi 

terveydestä  huolehtiminen.  Tässä  tutkielmassa  hoitokäyttäytymisellä  viitataan  sekä 

tämänkaltaisiin arkipäiväisiin hoitotoimenpiteisiin,  sekä niihin liittyviin valintoihin ja 

päätöksiin. Hyvä hoitotasapaino, jonka saavuttaminen vaatii aktiivista omahoitoa, paitsi 

edistää diabeetikon hyvinvointia, myös ehkäisee diabetekselle tyypillisiä lisäsairauksia, 

kuten  munuais-  ja  silmänpohjavaurioita.  Lääkäri  voi  ohjeistaa  hoidossa,  mutta 

pääasiassa hoitovastuu on yleensä diabeetikolla itsellään ja hoito voi olla hyvinkin aikaa 

vievää  sekä  niin  käytännön  toimenpiteiden  kuin  henkisen  jaksamisenkin  kannalta 

rasittavaa. Diabeetikot viittaavatkin diabetekseen usein elämänkumppanina. (Rubin & 

Peyrot 2001, 474; Loader, Muncer, Burrows, Pleace & Nettleton 2002, 54-55; Hirsch & 

Skyler 2012, 95-96; Marks 2012, 182; American Diabetes Association 2013a; Suomen 

Diabetesliitto ry. 2013b.) 

Diabetes on varsin hyvin tunnettu pitkäaikaissairaus, mutta siitä huolimatta diabeetikot 

saattavat kokea sairauteensa liittyvän tietynlaisen stigman. Etenkin insuliinihoitoisten 

diabeetikkojen  käyttämä  pistoslääkitys  saatetaan  kokea  huomioita  herättäväksi  ja 

erityisesti  tyypin  2  diabeetikot  kokevat  usein,  että  heidän  sairauttaan  pidetään 

itseaiheutettuna (Shiu, Kwan & Wong 2003, 149-150). Myös Loader ym. (2002, 56-57) 

havaitsivat amerikkalaista keskustelupalstaa koskevassa tutkimuksessaan, että suosituin 

keskustelu  koski  median  luomaa  kuvaa  diabeetikoista,  mutta  virheellisiin  tietoihin 

suhtauduttiin  pääasiassa  huvittuneesti.  Diabetekseen  liittyvä  stigma  ei  olekaan 

välttämättä  kaikista  voimakkaimpia,  sillä  esimerkiksi  Fernandes  ym.  (2007,  322) 
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vertailivat  diabetekseen,  AIDSiin  ja  epilepsiaan  liittyviä  mielikuvia  ja  diabeteksen 

stigma oli selvästi vähäisempi kuin kahden muun tutkitun sairauden.

Myös hoidon haastavuus on noussut esiin tutkimuksissa ja diabeetikot eivät aina koe 

edes  terveydenhuollon  ammattilaisten  ymmärtävän  sen  vaativuutta  arkielämässä. 

Esimerkiksi Rubinin ja Peyrotin (2001, 469-470) mukaan diabeetikot saattavat kokea, 

että lääkäri antaa ohjeita, mutta ei ota kantaa siihen, miten niitä käytännössä pystyisi 

noudattamaan,  jolloin  henkilö  saattaa  kokea  jääneensä  yksin  sairauden  aiheuttamien 

ongelmien  kanssa.  Lisäksi  diabeetikot  joskus  kokivat,  että  heidän  läheisensä  eivät 

myöskään  tukeneet  sairauden  hoidossa,  vaan  kannustivat  tekemään  epäterveellisiä 

valintoja tai toisaalta moittivat niistä (emt. 470). Vaikka mainitussa tutkimuksessa (emt. 

474) korostetaankin mielenterveyden hoidon ammattilaisten merkitystä diabeetikoiden 

kokiessa  sairautensa  henkisesti  raskaaksi,  myös  vertaistuki  saattaa  nousta 

merkitykselliseksi  avuksi.  On  kuitenkin  muistettava,  että  tämä  tutkimus  keskittyi 

hoidossa koettuihin ongelmiin, ja saattaa näin maalata liian synkän kuvan, mikäli sen 

tulosten ajateltaisiin kuvaavan kaikkia diabeetikoiden kokemuksia terveydenhuollosta 

tai läheisten antamasta tuesta.

3.2 Terveysinformaatiokäyttäytyminen verkossa

Internetiä  käytetään  terveystiedon  hankintaan  varsin  paljon;  vuonna  2013  69% 

internetin  käyttäjistä  Yhdistyneessä  kuningaskunnassa  oli  käyttänyt  internetiä 

löytääkseen  terveyteen  liittyvää  informaatiota  (Dutton  &  Blank  2013,  27). 

Terveystiedon  ja  etenkin  vertaistuen  hankinnassa  myös  verkkokeskustelupalstat  ovat 

runsaasti  käytetty  lähde  mahdollisesti  helpon  saavutettavuutensa  vuoksi:  ne  ovat 

saatavilla kotoa käsin ja mihin vuorokaudenaikaan tahansa, joten käyttäjän ei tarvitse 

sitoutua  esimerkiksi  viikoittaisiin  tapaamisiin.  (Flynn  & Stana  2012,  164;  Malik  & 

Coulson 2011, 440; Terbeck & Chesterman 2012, 160).

Internetistä  saatavan  terveysinformaation  luotettavuudesta  on  esitetty  kysymyksiä 

etenkin  sen  vuoksi,  ettei  kaikkea  informaatiota  ja  sen  oikeellisuutta  voida  millään 
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tarkkailla  (Timimi  2012,  2).  Esimerkiksi  Williamsonin  tutkimuksessa  (2005,  576) 

syöpään  sairastuneet  verkkoinformaation  käyttäjät  tunsivat  huolta  saamansa  tiedon 

luotettavuudesta.   Toisaalta  Hoffman-Goetz,  Donnelle  ja  Thomson  (2009,  93-94) 

havaitsivat  tutkimuksessaan,  että  heidän  tutkimallaan  kanadalaisella  diabeetikkojen 

vertaisfoorumilla jopa 91% tarjotusta informaatiosta oli nykyisten tutkimusten mukaan 

paikkansapitävää ja 74% vastasi täysin diabeteksen yleisiä hoitosuosituksia.

Toinen ongelma internetissä tarjolla olevassa terveystiedossa voi olla se, että sitä on 

tarjolla liikaa. Wilsonin mallin (kuvio 3) yhteydessä esitetyllä stressinhallintateorialla 

voidaankin katsoa olevan erityinen suhde terveystiedonhankintaan: terveystiedon osalta 

ihmisten tietämyksessä saattaa olla aukkoja, mikä saattaa johtua siitä, että paitsi tiedon 

puute, myös tieto saatetaan kokea uhkaavana (Wilson 1996, 555). Internetissä tarjolla 

olevan tiedon määrän vuoksi tämä ongelma saattaa entisestään korostua. Williamsonin 

(2005, 576) syöpäsairaiden tiedonhankintaa koskevassa tutkimuksessa havaittiin,  että 

ihmiset kokivat löytävänsä verkosta enemmän tietoa kun olisivat halunneet, etenkin jos 

kyseinen tieto koettiin pelottavaksi. Myös painonhallintaa koskevasta tiedonhankinnasta 

on  havaittu,  että  tarjolla  oleva  tiedon  määrä  voi  aiheuttaa  hämmennystä  ja 

painonhallintaan pyrkivät ihmiset usein seurasivatkin monenlaisia ohjeita sitoutumatta 

yksiinkään (Lewis  ym.  2010,  346).  Toisaalta  etenkin vertaisilta  saadun informaation 

vaikutukset  on  useiden  tutkimusten  mukaan  koettu  näistä  ongelmista  huolimatta 

pääasiassa positiivisena (esim. Loader ym. 2002, Ballantine & Stephenson 2011, Malik 

& Coulson 2011).

3.2.1 Sairauden hoitoon liittyvä vertaistuki ja -informaatio verkkoyhteisöissä

Vertaisilta  saatu  informaatio  on  eräs  merkittävä  syy  verkkofoorumien  käyttämiseen. 

Loader  ym.  (2002,  56,  59-60)  tarkastelivat  diabeetikkojen  verkkokeskustelupalstalla 

149  keskusteluketjua,  joista  138  liittyi  terveysinformaation  jakamiseen. 

Verkkokeskusteluun  saatetaan  myös  hakeutua,  kun  lääkärin  antamasta  neuvosta  tai 

diagnoosista halutaan saada lisätietoa. Esimerkiksi ADHD:tä koskevassa tutkimuksessa 

havaittiin, että vain 4,4% vastaajista piti lääkärin antamaa diagnoosia luotettavana ja etsi 
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verkkofoorumilta  kokemuksia  vastaavista  tapauksista  (Terbeck  & Chesterman  2012, 

162).  Flynnin  ja  Stanan  (2012,  156-160)  tutkimuksessa,  jossa  luokitettiin  viestejä 

syömishäiriöisten miesten verkkokeskustelusta, määrällisesti tyypillisintä sisältöä olivat 

kuitenkin  henkilökohtaiset  kertomukset,  jotka  saattoivat  sisältää  esimerkiksi 

tunnustuksia  sairaudesta  tai  henkilökohtaisia  kokemuksia,  joskin  myös  informaatiota 

muun  muassa  syömishäiriöiden  oireista  ja  niihin  liittyvistä  faktoista  jaettiin.  Sama 

ilmeni  myös  Malikin  ja  Coulsonin  (2011,  443)  tutkimuksessa,  joka  käsitteli 

tulehduksellisista suolistosairauksista kärsivien verkkokeskusteluja.  

Toisaalta  esimerkiksi  Lewisin  ym.  (2010,  347-348)  tutkimuksessa  ylipainoisten 

painonhallintaan  liittyvästä  tiedonhankinnasta  on  todettu,  että  käytännön  toimintaan 

vaikuttanut  informaatio  haettiin  pääasiassa  kaupallisilta  sivustoilta,  joilta  etsittiin 

esimerkiksi tietoa erilaisista laihdutuskuureista ja -valmisteista. Keskustelupalstat olivat 

kuitenkin  painonhallintaan  pyrkiville  tärkeitä  emotionaalisen  tuen  lähteitä:  noin 

neljännes  vastaajista  haki  sosiaalista  tukea  ja  he  löysivät  sitä  usein  erilaisista 

verkkoyhteisöistä  (emt.  348).  Kenen,  Shapiro,  Friedman  ja  Coyne  (2007,  765-766) 

tarkastelivat  tutkimuksessaan  keskusteluketjua  kohonneesta  rinta-  ja 

munuaissyöpäriskistä  kärsivien  naisten  verkkokeskustelupalstalla.  Vaikka 

keskusteluketjussa pääasiassa vaihdettiin hoitoon liittyvää tietoa, havaittiin myös, että 

keskustelun naiset pitivät verkkofoorumin yhteisöllisyyttä ja sieltä saamaansa vertaisten 

ymmärrystä keskeisenä tekijänä sairauden kokemisessa. Jaettu tuki ja etenkin huumori 

auttoivat kohtaamaan vaikeita päätöksiä esimerkiksi eri hoitovaihtoehtoja valittaessa.

Myös  tutkimuksissa,  joissa  on  luokitettu  keskustelupalstojen  viestejä,  vertaistuen 

merkitys  näkyy  esimerkiksi  siinä,  että  sitä  esiintyy  määrällisesti  paljon:  Flynnin  ja 

Stanan (2012, 158) tutkimuksessa henkisen tuen tarjoaminen oli määrällisesti toiseksi 

merkittävin  luokka  ja  myös  McGormack  ja  Coulson (2009)  sekä  Malik  ja  Coulson 

(2011,  443)  havaitsivat  huomattavia  määriä  vertaistuen,  kiitollisuuden  ja  tunteiden 

ilmauksia.  Myös  edellä  mainitussa  diabeetikkojen  verkkokeskustelua  tarkastelevassa 

tutkimuksessa (Loader ym. 2002, 64) todettiin, että vaikka informaatio ei aina olisikaan 

keskustelussa  tarkkaa  tai  edes  hyödyllistä,  oli  vertaistuella  osallistujille  merkittävää 

arvoa.
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Anonymiteetti  on  eräs  tekijä,  joka  saattaa  houkutella  ihmisiä  nimenomaan 

verkkokeskusteluihin terveyteen liittyvissä asioissa. Joissakin tutkimuksissa on havaittu 

anonyymisti  tapahtuvan verkkokeskustelun  tarjoavan mahdollisuuksia  saada  tukea  ja 

rohkaisua  hoitoon  hakeutumiseen,  mikäli  aihepiiri  on  sellainen,  että  henkilö  kokee 

epävarmuutta  hakea  tukea  omilta  ystäviltään  tai  virallisen  terveydenhuollon  piiristä. 

Tämä on havaittu esimerkiksi ylipainoa koskevissa tutkimuksissa: ylipainonsa vuoksi 

häpeää tuntevat ihmiset keskustelevat mielellään anonyymisti tietoverkon välityksellä. 

Lisäksi yhteisön sosiaalisten roolien, kuten eri  sukupuolten edustajien käyttäytymistä 

koskevien  odotusten,  rajojen  rikkominen  koettiin  helpommaksi  verkkokeskustelussa. 

(Lewis ym. 2010, 340; Flynn & Stana 2012, 152-154, 164-167.)

Kroonisista sairauksista kärsivät kokivat Lewisin ym (2010, 340) tutkimuksen mukaan 

vähemmän tarvetta verkosta saatavaan anonyymiin tukeen. Toisaalta on myös havaittu, 

että kroonisista sairauksista kärsivät haluavat usein jakaa kokemuksiaan arkielämässä 

tapahtuvasta hoidosta vertaisten kanssa,  sillä läheiset  eivät välttämättä aina ymmärrä 

sairauden asettamia vaatimuksia (Armstrong & Powell 2009, 313).  Diabetes asettuu 

tietyllä tapaa näiden kahden ryhmän väliin: sairauden kroonisesta luoteesta huolimatta 

diabetesta sairastavat kokevat usein, että sairauteen liittyy negatiivisia mielikuvia (Shiu 

ym. 2003, 149-150).

Käyttäjän  aktiivisuuden  suhde  tiedonsaantiin  tai  hänen  tyytyväisyyteensä  yhteisöön 

nousee esiin esimerkiksi Flynnin ja Stanan (2012, 154-155, 164) tutkimuksessa, jossa 

taustaoletuksena  on,  että  myös  passiiviset  käyttäjät  saavat  keskustelusta  tukea  ja 

saattavat myöhemmin aktivoitua käyttäjinä. Tämän lisäksi pelkästään se, että joku lukee 

viestejä,  saattaa  vaikuttaa  muiden  kokemukseen  ryhmän  tarjoamasta  tuesta  ja 

kiinnostuksesta.  Yllättäen  Ballantinen  ja  Stephensonin  (2011,  335) 

painonhallintaryhmän  Facebook-sivujen  käyttäjiä  tarkastelevassa  tutkimuksessa 

havaittiin, että passiiviset käyttäjät olivat jopa hieman tyytyväisempiä saamaansa tukeen 

kuin aktiivisemmat käyttäjät. 

Klemm  (2012,  13-14)  tutki  eroja  vapaiden  ja  ohjattujen  keskusteluryhmien  välillä 

vertaamalla  rintasyövästä  kärsivien  naisten  masennusoireiden  muutosta  erityyppisillä 
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keskustelupalstoilla.  Tutkimuksen  tuloksena  havaittiin,  ettei  näillä  kahdella  tyypillä 

ollut  tilastollisesti  merkitsevää  eroa  oireiden  helpottumisen  kannalta.  Diabetesliiton 

keskustelupalstalla  keskustelu  ei  ole  ohjattua.  Palstan  valvojat  saattavat  kuitenkin 

puuttua  tarvittaessa  keskusteluun  esimerkiksi  poistamalla  epäasiallisiksi  katsomiaan 

viestejä ja osallistuvat keskusteluun toisinaan.

Terveysinformaatiokäyttäytymistä  verkkoyhteisöissä  on  tutkittu  varsin  usein 

keskusteluja  koskevan  sisällönanalyysin  avulla.  Tällä  tavoin  on  saatu  tuloksia 

esimerkiksi keskustelujen sisällön tyypeistä ja osallistujien keskustelussa kuvailemien 

keskustelun henkilökohtaisista merkityksistä. Lisäksi on käytetty jonkin verran muita 

tutkimusmenetelmiä,  esimerkiksi  kyselyjä,  haastatteluja  ja  keskustelupalstojen 

käyttäjätestauksia. Tutkimuksessa on käytetty sekä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä 

ja näitä on myös yhdistelty. (esim. Loader ym. 2002, 55-64; Ballantine & Stephenson 

2011, 333, 336; Flynn & Stana 2012, 155, 166.)

Keskeinen  havainto  aiemmista  tutkimuksista  tämän  tutkielman  kannalta  on  se,  että 

ihmiset  näyttävät  hakevan  ensisijaisesti  vertaistukea  keskustelupalstoilta  ja 

informaatiota  haetaan  muista  lähteistä.  Mielenkiintoista  on  myös  se,  miten  paljon 

kokemukset  tuen  saannista  vaikuttavat  hoitomotivaatioon  ja  -käyttäytymiseen. 

Tunneilmaisu  on  tullut  aiemmissa  tutkimuksissa  voimakkaasti  ilmi  ja  sillä  näyttää 

olevan merkittäviä  vaikutuksia  ihmisten hyvinvointiin.   Lisäksi  käyttäjän aktiivisuus 

kokemuksiin  vaikuttavana  tekijänä  on  tutkimuksen  kannalta  kiinnostava  aihe,  sillä 

merkittävä osa verkkokeskustelujen käyttäjistä ei kirjoita itse viestejä. 

 

3.2.2 Verkkoinformaation ja -vertaistuen vaikutus hoitokäyttäytymiseen 

Verkkoinformaation ja verkossa saadun vertaistuen vaikutusta hoitokäyttäytymiseen on 

aiemmissa tutkimuksissa käsitelty varsin vähän tutkimuksen pääasiallisena aiheena. Se 

on  kuitenkin  noussut  useissa  tutkimuksissa  esiin  jollain  tavalla,  vaikka  tutkimuksen 

keskeinen fokus onkin muissa asioissa.
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Esimerkiksi  Flynnin  ja  Stanan  (2012,  163)  tutkimuksessa  syömishäiriöisten  miesten 

keskustelupalstalla  käydystä  keskustelusta  kävi  ilmi,  että  useat  verkkokeskusteluun 

osallistuvat  rohkaistuivat  hakeutumaan  hoidon  piiriin.  Tässä  tapauksessa  tutkijat 

arvioivat, että syynä oli todennäköisesti syömishäiriöihin liittyvä stigma etenkin miesten 

parissa,  sillä  syömishäiriöitä  on  pitkään  pidetty  pääasiassa  naisten  sairautena.  Tästä 

syystä miehet kaipasivat rohkaisua ennen kuin tunnustivat ongelmansa lääkärilleen tai 

läheisilleen. 

Kohonneesta  rinta-  ja  munuaissyöpäriskistä  kärsivien  naisten  keskustelufoorumilla 

vertaistuki  ja  yhteinen  huumori  osoittautuivat  tärkeimmiksi  syiksi  osallistua 

verkkokeskusteluun.  Keskustelulla  oli  kuitenkin  myös  havaittavia  vaikutuksia 

hoitokäyttäytymiseen.  Pääasiassa  keskustelupalstalta  saatiin  tukea  ja  neuvoja 

hoitomuodon valintaan tilanteessa, jossa kaikilla hoidoilla oli myös haittapuolia, kuten 

rintojen  tai  munasarjojen  poistoleikkaukset,  jotka  naiset  kokivat  voimakkaasti 

negatiivisina  esimerkiksi  hedelmällisyyden  menettämisen  vuoksi,  vaikka  syöpäriski 

laskisikin. (Kenen ym. 2007, 765-768.)

Painonhallinnan osalta verkkoinformaatiolla on havaittu myös negatiivisia vaikutuksia 

terveydenhoitoon.  Australialaisten  naisten  informaatiokäyttäytymistä  painonhallinnan 

suhteen  tarkastelleessa  tutkimuksessa  havaittiin,  että  osallistujat  turvautuivat  yhä 

uudestaan samoihin helpolta vaikuttaviin, mutta tehottomiin laihdutuskeinoihin. Lisäksi 

ylipainoon positiivisemmin suhtautuvat sivustot saattoivat tarjota virheellistä tietoa ja 

kannustaa epäterveellisiin valintoihin, vaikka ne kohottivatkin käyttäjien itsetuntoa ja 

paransivat näin elämänlaatua. Toisaalta tukiryhmistä saatiin myös rohkeutta esimerkiksi 

uuden liikuntaharrastuksen aloittamiseen, mikä aiemmin oli vastaajien mielestä tuntunut 

ylipainon vuoksi epämiellyttävältä. (Lewis ym. 2010, 346-348.)

Vertaistuki  on  havaittu  tärkeäksi  myös  diabeteksen  hoidossa.  Esimerkiksi  Uudessa-

Englannissa  toteutetussa  vertaistukiohjelmassa  yhdeksäntoista  kahdestakymmenestä 

vastaajasta  piti  saamaansa  vertaistukea  erittäin  tärkeänä.  Ohjelmassa  diabeetikoista 

muodostettiin  pareja,  joissa yksi  osallistuja  oli  vastasairastunut  tai  hoitotasapainoaan 

parantamaan  pyrkivä  diabeetikko  ja  toinen,  jonka  hoitotasapaino  oli  jo  hyvä.  Parit 
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keskustelivat  puhelimitse  ensin  viikoittain  ja  myöhemmin  kerran  tai  kahdesti 

kuukaudessa.  Tukea  saaneet  diabeetikot  onnistuivat  tekemään  elämäntapamuutoksia: 

paritoiminta auttoi etenkin silloin, kun motivaatio muutosten ylläpitämiseen oli loppua. 

Parin  toisena  osapuolena  olevat  diabeetikot  puolestaan  kokivat  usein,  että  heidän 

ymmärryksensä  sairaudesta  parani,  kun  he  pyrkivät  muotoilemaan  asioita  niin,  että 

toinenkin ne ymmärtäisi ja hakivat tietoa ollakseen enemmän hyödyksi. (MacPherson 

ym. 2004, 7-11.)

Yleisesti  ottaen  verkosta  saadulla  vertaisinformaatiolla  ja  -tuella  näyttää  siis  olevan 

positiivisia  vaikutuksia  ihmisten  terveydenhoitokäyttäytymiseen.  Toisaalta  nämä 

vaikutukset  näyttävät  olevan  hyvin  samankaltaisia  kuin  vertaistuella  on  yleensäkin 

havaittu olevan, mutta tietoverkot ovat nykyisin helposti saavutettavissa ja näin ollen 

nopea tapa päästä vertaistuen pariin.

3.3 Yhteenveto

Terveystietoon liittyvä informaatiokäyttäytyminen verkkoympäristöissä on kiinnostanut 

tutkijoita  ja  sitä  on  tutkittu  varsin  paljon  siitä  huolimatta,  että  tutkimusalue  on 

suhteellisen uusi. Jopa vielä uudempaan ilmiöön, verkkokeskusteluihin, on kohdistunut 

tutkimusta  vuorovaikutusmahdollisuuksien  lisäännyttyä  verkossa  vuosituhannen 

vaihteen jälkeen. Alue on kuitenkin laaja ja uusille tutkimuksille on vielä tilaa ainakin 

siitä päätellen,  että useimmissa tutkimuksissa näyttää löytyvän uusia,  jopa yllättäviä, 

tuloksia.

Yleisesti  ottaen  verkosta  saatavalla  informaatiolla  on  havaittu  positiiviseksi  koettuja 

merkityksiä  ja  vaikutuksia  toimijoiden  elämässä,  joskin  myös  joitakin  negatiivisia 

piirteitä  on  tullut  esiin.  Esimerkiksi  vertaisinformaation  paikkansapitävyys  on 

huolestuttanut  joitakin  tutkijoita.  Tarjolla  on  kuitenkin  paljon  paikkansapitävää 

informaatiota ja emotionaalisella sisällöllä näyttää olevan merkittävää arvoa silloinkin 

kun informaatio ei ole täysin oikeellista.
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Informaation  lisäksi  ihmiset  usein  kaipaavat  henkistä  tukea  elämän  eri  osa-alueilla. 

Vertaisuus  onkin  tässäkin  suhteessa  merkittävä  tekijä  ihmisen  hyvinvoinnille,  sillä 

vertaiset ovat kokeneet samankaltaisia asioita ja vahvistavat tunnetta siitä, ettei henkilö 

ole yksin ongelmiensa kanssa. Vertaistuen merkityksiä ja sen heikkouksia ja vahvuuksia 

verkossa onkin myös tutkittu aktiivisesti,  ja sillä on havaittu voimistavia vaikutuksia 

käyttäjissä monissa tutkimuksissa. Ongelmatonta vertaistuki ei kuitenkaan verkossa ole, 

sillä  esimerkiksi  anonymiteetin  varjopuolena  saattaa  esiintyä  vihamielistä 

käyttäytymistä  kanssakäyttäjiä  kohtaan.  Toisaalta  anonymiteetilla  on  havaittu  myös 

merkittäviä positiivisia vaikutuksia: ihmiset saattavat kasvottomina kertoa rohkeammin 

ongelmistaan ja pyytää niihin apua.

Verkosta  saadun vertaistuen  vaikutusta  ihmisten  aktiiviseen  toimintaan  on kuitenkin 

tutkittu  vähemmän,  ja  mielenkiinto  on  useammin  kohdistunut  keskustelun  erilaisiin 

sisältöihin. Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin noussut esiin muun muassa vertaistuen 

vaikutuksia  hoidon  piirin  hakeutumiseen  ja  hoitomenetelmien  valintaan.  Omalla 

hoitokäyttäytymisellä  on  kuitenkin  suuri  merkitys  esimerkiksi  tässä  tutkielmassa 

tarkasteltavan diabeteksen hoidossa.

Tässä  tutkielmassa  keskitytään  diabeetikoille  suunnattuun  keskustelupalstaan,  jolloin 

tulee muistaa sairauden luonne päivittäistä hoitoa vaativana pitkäaikaissairautena. Hoito 

voi  myös  olla  vaatimuksiltaan  hyvin  vaihtelevaa  niin  yksilöiden  välillä  kuin  yhden 

henkilön elämänkaaren aikana. Lisäksi hoitoon saattaa liittyä psykologisia ja sosiaalisia 

näkökulmia,  esimerkiksi  pelkoja  leimautumisesta.  Myös  lääkärin  antamat  neuvot 

saatetaan  kokea  hankaliksi  noudattaa,  mikäli  käytännön ohjeita  ei  anneta.  Vertaisten 

antama  tuki  saattaa  tällaisissa  tapauksissa  hälventää  pelkoja  tai  tarjota 

käytännöllisempiä  ohjeita  kuin  terveydenhuollon  ammattilaisilta,  jotka  eivät  ole 

kokeneet arkielämää diabeteksen kanssa, voi saada.
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4 TUTKIMUSKOHDE, -MENETELMÄT JA -AINEISTO

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytetään kyselyä, joka kohdistetaan Suomen 

diabetesliiton  verkkokeskustelupalstan  käyttäjiin.  Kyseisestä  keskustelupalstasta 

kerrotaan  enemmän  alaluvussa  4.1.  Kyselyn  keskeisenä  tavoitteena  on  selvittää 

vastaajien  hoitokäyttäytymisen  yleispiirteitä  ja  miten  he  kokevat  keskustelupalstan 

toiminnan vaikuttavan tiedonsaantiinsa ja hoitoratkaisuihinsa. Lisäksi tutkitaan palstalla 

tapahtuvaa keskustelua sisällönanalyysin keinoin ja näin pyritään tukemaan kyselyssä 

saatuja  tuloksia.  Tutkimusaineisto  kerätään  Suomen  Diabetesliiton  verkkofoorumin 

käyttäjiltä  ja keskustelupalstan kirjoituksista,  sillä  tarkoitus  on selvittää nimenomaan 

verkkokeskustelun merkitystä sairauden hoidossa. 

Suomalaiset ovat aktiivisia internetin käyttäjiä, joten vaikka maailmanlaajuisesti verkon 

käyttöastetta  on  helppo  yliarvioida,  on  se  Suomen  ja  muiden  teollisuusmaiden 

mittakaavassa  merkittävä  tiedonhankinnan  lähde.  Verkkoaineistoja  tutkittaessa  on 

kuitenkin  muistettava,  että  mihin  tahansa  otokseen  valikoituu  vain  verkkopalveluja 

käyttäviä ihmisiä, eikä tulosten voida katsoa koskevan koko väestöä. Tässä tutkielmassa 

tarkoitus on kuitenkin kartoittaa nimenomaan verkkokeskustelun koettuja vaikutuksia 

sen käyttäjien hoitokäyttäytymiseen. Verkkokeskustelun vaikuttavuuden arvioinnissa on 

silti oltava varovainen, koska vertailuryhmää ei ole. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 

2013, 10, 23.)

4.1 Suomen Diabetesliitto ry ja Kohtauspaikka tutkimuskohteena

Suomen  Diabetesliitto  ry  on  kansanterveys-  ja  potilasjärjestö  ja  se  määrittelee 

keskeiseksi  tavoitteekseen  toimia  diabeetikkojen  ja  heidän  läheistensä  yhdyssiteenä, 

elämänlaadun  parantajana  ja  edunvalvojana.   Vastaavia  järjestöjä  toimii  useissa  eri 

maissa ja ne tarjoavat runsaasti informaatiota myös verkossa (Loader ym. 2002, 55). 

Eräs  tunnettu  esimerkki  on  American  Diabetes  Association,  joka  on  Yhdysvalloissa 

toimiva järjestö, jolla on pitkälti samankaltaisia tavoitteita kuin Suomen diabetesliitolla 

(American  Diabetes  Association  2013b).  Suomen  diabetesliiton  verkkosivujen  etuna 
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suomalaisen käyttäjän kannalta on kuitenkin informaation suomenkielisyys.  (Suomen 

Diabetesliitto ry. 2013a.)

Diabetesliiton  verkkosivuilla  on tarjolla  runsaasti  perustietoa  diabeteksesta  ja  lisäksi 

liitto usein tiedottaa verkkosivuillaan ja jäsenlehdessä hoidon uusista mahdollisuuksista, 

politiikan  ja  lainsäädännön  mahdollisista  vaikutuksista  hoitomahdollisuuksiin  sekä 

diabetestutkimuksesta (Suomen Diabetesliitto ry. 2013b). Vertaistukea ja -informaatiota 

Diabetesliitto  tarjoaa,  paitsi  tässä  tutkimuksessa  käsitellyn  verkkokeskustelupalstan, 

myös erilaisten kurssien ja koulutusten muodossa.

Diabetesliiton  keskustelupalstalla  viestejä  pääsee  lukemaan  kuka  tahansa,  mutta 

keskusteluun  osallistuakseen  on  luotava  käyttäjätunnus.  Palstalla  käytyä  keskustelua 

valvoo diabetesliiton henkilökunta ja valvojat voivat poistaa sääntöjen vastaisia viestejä. 

Viestit tarkastetaan kuitenkin vasta julkaisemisen jälkeen, joten keskusteluissa saattaa 

olla  ainakin  väliaikaisesti  mitä  tahansa  ennen  kuin  valvojat  ehtivät  puuttua 

sopimattomiin viesteihin. Käyttäjillä on kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa mistä tahansa 

viestistä valvojille. (Suomen Diabetesliitto ry. 2013c; Suomen Diabetesliitto ry. 2013d.)

Diabetesliitto  tarjoaa siis  osin virallisen terveystiedon lähteen omien artikkeliensa ja 

valvotun  keskustelupalstan  muodossa.  Näin  toimien  voidaan  saada  yhdistettyä 

vertaisten ja virallisen tahojen toiminnan tarjoamia etuja. Virallisten tahojen läsnäolo 

verkossa  onkin esimerkiksi  Timimin (2013,  2-3)  mukaan suositeltavaa,  jotta  tarjolla 

olevan verkkoinformaation luotettavuutta terveystiedon osalta voitaisiin parantaa.

4.2 Tutkimusmenetelmät

Verkkokeskustelun  sisällönanalyysi  on  tarkastelluissa  tutkimuksissa  melko  yleinen 

menetelmä tutkittaessa terveysinformaatiota ja vertaistukea verkossa ja myös kyselyjä 

on tehty jonkin verran. Tässä tutkielmassa nämä menetelmät yhdistetään, jotta saataisiin 

kuva sekä keskustelun sisällöistä että käyttäjien keskusteluun liittyvistä kokemuksista. 

Terveyteen  liittyviä  verkkokeskusteluja  ja  vertaistukea  yleensä  on  tutkittu  sekä 
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määrällisin  että  laadullisin  menetelmin.  Määrällisinä  menetelminä  on  käytetty  muun 

muassa  käyttäjämäärien  mittauksia  ja  numeerisia  analyyseja  muutoksista  käyttäjien 

terveydessä. Laadullisen analyysin etuna on kuitenkin se, että sillä voidaan saavuttaa 

kokonaiskuva aineistosta jota ei voida kuvata numeerisesti sekä kuvata sisällön erilaisia 

vivahteita (Alasuutari 2011, 38-39). Tässä tutkielmassa käytetään laadullista analyysia, 

jolla  pyritään  tavoittamaan  keskustelun  sisältöjä  ja  sävyjä  sekä  käyttäjien  omia 

kertomuksia kokemuksistaan.  Lisäksi  kyselyn vastauksia  käsitellään  pienessä  määrin 

määrällisesti.

4.2.1 Verkkokeskustelun sisällönanalyysi

Verkkokeskustelun  sisällönanalyysi  kohdistetaan  tässä  tutkielmassa  Suomen 

Diabetesliiton  keskustelupalstalta  kerättyihin  viesteihin  ja  sen  tavoitteena  on  saada 

yleiskuva  keskustelupalstalla  tapahtuvasta  keskustelusta.  Verkkokeskustelun  analyysi 

sijoittuu tässä tapauksessa teksti- ja keskusteluanalyysin välimaastoon, sillä kirjallisesta 

muodostaan  huolimatta  verkkokeskustelu  muistuttaa  rakenteeltaan  suullisesti  käytyä 

keskustelua.  Huomiota  on  tällöin  kiinnitettävä  myös  muuhun  kuin  sanalliseen 

viestintään, sillä vaikka perinteisiä puheen ilmaisukeinoja, kuten äänenpainoja tai eleitä, 

ei  ole käytettävissä, voidaan viestintään käyttää muun muassa hymiöitä, jotka voivat 

muuttaa viestin merkitystä tai sävyä. (Laaksonen &  Matikainen 2013, 204-207.)

Menetelmänä sisällönanalyysi saattaa olla haastava, etenkin kun käytettävä aineisto ei 

ole  tutkimusta  varten  tuotettu:  henkilöiden  käyttämissä  ilmaisuissa  saattaa  olla 

epätarkkuutta ja ne voidaan tulkita monella tapaa. Tutkijan ennakkokäsitykset eivät saisi 

vaikuttaa  näihin  tulkintoihin,  mutta  käytännössä  aineisto  suodattuu  jollakin  tapaa 

tutkijan  katsannon  läpi.  Tämä  tekijä  on  huomioitava  aineistoa  analysoitaessa  ja 

pohdittava sitä, miten tutkija saattaisi mahdollisesti vaikuttaa tulkinnoillaan tutkimuksen 

tuloksiin.  Tavoitteena  on  kuitenkin  tutkijan  neutraalius  ja  vaihtoehtoisia  tulkintoja 

pyritään esittämään aina kun siihen on tarvetta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.)

Keskustelupalstalta  kerätyt  viestit  jaettiin  ennakolta  määrättyihin  luokkiin,  jotka 
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perustuvat  pitkälti  McGormackin  ja  Coulsonin  (2009),  Malikin  ja  Coulsonin  (2011) 

sekä Flynnin ja Stanan (2012) tutkimuksissaan havaitsemiin luokkiin. Nämä luokat on 

esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 1). Tyhjät ruudut taulukossa tarkoittavat sitä, 

ettei  vastaavaa  luokkaa  esiintynyt  kyseisessä  tutkimuksessa.  Näissä  tutkimuksissa 

esiintyneitä luokkia on etsitty aineistoa analysoidessa, mutta luokkien muuttuminen on 

mahdollista analyysin kuluessa. Analyysi oli näin ollen teoriaohjautuvaa, mutta tämä ei 

sulje  pois  uusien  luokkien  löytämistä  aineistosta  mikäli  se  aineiston  tai 

tutkimuskysymyksiin vastaamisen perusteella näyttää mielekkäältä (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 96-97). 

Taulukko 1: Aiemmissa tutkimuksissa esiintyvät sisällönanalyysiluokat

Flynn & Stana Malik & Coulson McGormack & Coulson

Tiedon jakaminen

Informaation 
tarjoaminen/pyytäminen

Informaation/neuvojen tarjoaminen Informaation tarjoaminen/pyytäminen

Henkilökohtaisten kertomusten 
tarjoaminen/pyytäminen

Kokemusten kertominen Kokemusten kertominen

Neuvojen tarjoaminen/pyytäminen Informaation/neuvojen tarjoaminen

Informaation/neuvojen pyytäminen

Mielipiteet

Emotionaaliset sisällöt ja yhteisön rakentaminen

Tunneilmaisun 
tarjoaminen/pyytäminen

Tunneilmaus

Henkisen tuen 
tarjoaminen/pyytäminen

Tuki ja empatia Rohkaisu ja arvostus

Kiitokset Kiitokset Kiitokset

Vertaisuuden korostaminen

Ylläpito

Suhteiden luominen Verkostoituminen

Jutustelu

Negatiiviset viestit

Luova ilmaus Luova ilmaus

Rukous
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Aineistoa  lähestyttiin  laadullisesti  tarkastellen  viestien  sisältöä  ja  niiden  sävyä.  Eri 

luokkiin kuuluvat viestit kuitenkin merkittiin aineistosta värikoodein, jotta suurpiirteisiä 

arvoja erilaisten viestien esiintymismääristä voitaisiin esittää. Esimerkkejä viesteistä ja 

niiden sijoittamisesta eri luokkiin on nähtävillä liitteessä 2. Monet käsitellyistä viesteistä 

voitaisiin  sijoittaa useisiin  luokkiin ja tällöin ne onkin yleensä luokiteltu  kuuluvaksi 

useampaan luokkaan, ellei niiden ympärillä käyty keskustelu ole selvästi osoittanut, että 

se  on  yleisesti  ymmärretty  kuuluvaksi  johonkin  yksittäiseen  luokkaan.  Esimerkiksi 

kysymykset  ovat  tältä  kannalta  ongelmallisia,  sillä  samaan  kysymykseen  voidaan 

vastata  monilla  eri  tavoilla.  Tämä ei  kuitenkaan  ole  erityisen  suuri  ongelma,  koska 

analyysi  on laadullista  ja sen tavoitteena on havainnoida keskustelun sisältöä melko 

yleisellä tasolla.

4.2.2 Kyselytutkimus

Tutkimusmenetelmänä  kyselyä  käytetään  paljon  ehkäpä  siksi,  että  kyselyn 

toteuttaminen  vaikuttaa  yksinkertaiselta  ja  tulosten  käsittely  helpolta.  On  kuitenkin 

asioita,  jotka  voivat  helposti  vääristää  kyselyn  tuottamia  tuloksia,  ja  tämän  vuoksi 

esimerkiksi lomakkeen suunnittelussa on noudatettava suurta huolellisuutta.

Etuna kyselytutkimuksessa on se, että tutkittavilta voidaan kysyä suoraan tutkimuksen 

kohteena olevista asioista. Näin päästään käsittelemään henkilökohtaisia kokemuksia ja 

arkielämää.  Toisin  kuin  esimerkiksi  tässä  tutkielmassa  käytetty  toinen 

tutkimusmenetelmä,  keskustelun  sisällönanalyysi,  kysely  antaa  käyttäjille  itselleen 

mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan tutkijalle. Kyselyn avulla voidaan helpommin 

lähestyä  suurempaa  joukkoa  vastaajia  kuin  esimerkiksi  haastattelujen  avulla,  tosin 

haastattelun  avulla  saadaan  usein  syvemmin  tietoa.  Tässä  tutkielmassa  pyrittiin 

lisäämään tulosten syvyyttä useilla avoimilla kysymyksillä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

74; Hank, Wilkins Jordan &Wildermuth 2009, 256.)

Kyselylomakkeen  kehittämisessä  on  huomioitava  tutkimuksen  kielen  yhdistäminen 

sellaisiin  ilmaisuihin,  joita  kohderyhmä  itse  käyttää  tai  ainakin  tunnistaa  ne. 
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Kysymykset tulisi  muotoilla mahdollisimman tarkoiksi ja yksiselitteisiksi  ja ne tulisi 

esittää  vastaajan  tuntemilla  termeillä.  (Hank  ym.  2009,  257-258.)  Terveystietoa 

käsiteltäessä, etenkin tietyn sairauden kohdalla, saatetaan tarvita joitakin erikoistermejä. 

Tavoitteena  on  kuitenkin  käyttää  niitä  mahdollisimman  vähän,  sillä  eri  vastaajat 

saattavat olla tottuneet käyttämään eri ilmaisuja samoista asioista. 

Kyselytutkimuksen ongelmaksi saattaa muodostua aineiston riittämätön kattavuus, joka 

on  tässäkin  tutkielmassa  otettava  huomioon.  Kyselyyn  sai  tässä  tapauksessa  vastata 

kuka  tahansa  verkkokeskustelupalstan  käyttäjä.  Koska  ketään  ei  henkilökohtaisesti 

pyydetä  osallistumaan,  ei  voida  olla  varmoja,  etteikö  jokin  tekijä  vaikuta  siihen, 

minkälaiset  ihmiset  vastaavat  kyselyyn.  Toisaalta  avoin  kyselypyyntö  saattaa  tuottaa 

enemmän  vastauksia,  sillä  populaatio  on  laajempi  eikä  vastaajien  valintavaiheessa 

valikoitunut.  Myös  kyselylomakkeen  taustakysymyksillä  pyritään  kartoittamaan  sitä, 

millaiset  henkilöt  ovat  vastanneet  kyselyyn  ja  tämä  otetaan  huomioon  aineiston 

käsittelyssä. (Miettinen & Vehkalahti 2013, 90.)

Tutkielmaa  varten  toteutettiin  kyselylomake  Webropol-ohjelmalla.  Lomakkeessa  oli 

sekä avoimia että monivalintakysymyksiä, mutta pääpaino on avoimissa kysymyksissä 

ja  monivalintakysymyksiä  tarkentavissa  avoimissa  kentissä.  Kyselylomake  on 

tutkielman liitteenä  (liite  1).  Kyselyn  analyysi  on  suurelta  osin  laadullista.  Avoimia 

kysymyksiä  käsitellään  pääasiallisesti  aineistolähtöisen  sisällönanalyysin  avulla,  jotta 

voitaisiin  antaa  vastaajien  kertoa  kokemuksistaan  mahdollisimman  avoimesti. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ongelmana kuitenkin on se, että havaintoja voidaan 

aina  pitää  ainakin  jossain  määrin  teoriapitoisina,  eli  havainnot  eivät  ole  täysin 

objektiivisia  vaan  taustalla  oleva  teoria  ja  termistö  vaikuttavat  niihin  (Tuomi  & 

Sarajärvi 2002, 98). Tässä tutkielmassa verkkokeskustelun luoman taustan voidaankin 

katsoa  jonkin  verran  vaikuttavan  tarkasteluun,  etenkin  kun  tuloksia  jossain  määrin 

vertaillaan keskenään. 

Kyselylomakkeen  monivalintakysymysten  avulla  koottiin  tietoa 

käyttäjätyytyväisyydestä,  tiedonhankinnasta  ja  tiedonluotettavuutta  koskevista 

näkemyksistä.  Näihin  kysymyksiin  saadut  vastaukset  analysoitiin  kvantitatiivisesti 
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taulukoiden avulla ja eri vastaajaryhmiä on voitu vertailla keskenään. Nämä vertailut 

perustuvat kategorisiin muuttujiin, joten niillä ei voida tehdä mitään laskutoimituksia 

(Wildermuth  2009a,  338).  Tästä  syystä  tilastollisia  analyysimenetelmiä  käytetään 

erittäin  yksinkertaisella  tasolla,  esimerkiksi  vertaamaan  tyytyväisyyttä  eri 

käyttäjäryhmien välillä.

4.3 Tutkimusaineisto

Molemmat  tässä  tutkielmassa  käytetyt  aineistot  on  kerätty  Suomen  Diabetesliiton 

verkkokeskustelupalstan  käyttäjiltä,  sisällönanalyysiaineisto  keräämällä  heidän 

kirjoittamiaan viestejä ja kyselyaineisto julkaisemalla kyselyn linkki keskustelupalstalla. 

Keskeisenä mielenkiinnon kohteena olivat juuri verkkokeskustelun ominaisuudet tiedon 

jakamisen ja vertaistuen kanavana. Kahden erilaisen aineiston yhdistämisen tavoitteena 

on saada aikaan monipuolinen kokonaisuus, jota tarkastelemalla voidaan kuvata sekä 

keskustelupalstalla  tapahtuvaa  viestintää  että  ihmisten  henkilökohtaisia  kokemuksia 

siitä.  Lisäksi  pyritään  tavoittamaan  ihmisten  kertomuksia  omasta 

hoitokäyttäytymisestään.

4.3.2 Verkkokeskustelun viestit tutkimusaineistona

Keskustelupalstan viestien käyttäminen aineistona tarjoaa erilaisia etuja kuin kyselyn 

tulokset,  sillä  aineiston  keruun  tapa  ei  ole  päässyt  vaikuttamaan  sisällön 

muodostumiseen. Tästä syystä juuri tätä aineistoa käytetään luomaan taustaa, jota vasten 

voidaan tarkastella käyttäjien kokemuksia. Toki tällaisesta aineistosta suuri osa saattaa 

olla  täysin  tutkimuksen aihepiiriin  liittymätöntä.  Näin  kuitenkin  saadaan kuva myös 

sellaisista asioista, joita tutkimuksessa ei olisi ehkä tultu ajatelleeksi kysyä tai vastaajat 

eivät olisi kysyttäessä syystä tai toisesta maininneet. (Wildermuth 2009b, 158.)

Ongelmana voi kuitenkin olla se, että tällaisen laajan aineiston käsittely kokonaan ei ole 

mahdollista.  Esimerkiksi  Kenen  ym.  (2007,  764)  tarkastelivat  tutkimuksessaan 
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keskustelupalstan suosituinta keskusteluketjua. Tässä tutkielmassa puolestaan poimittiin 

keskusteluja,  joihin  oli  keräämisajankohtina  kirjoitettu  uusia  viestejä  edellisen 

vuorokauden aikana. Näin saatiin mukaan suosittujen ketjujen lisäksi lyhytikäisempiä 

keskusteluja,  jotka  saattavat  loppua  kun  aloittajan  ongelma  on  ratkaistu  tai  kun 

keskustelun aihe ei enää ole ajankohtainen. 

Keskustelupalstan  viestit  ovat  myös  sikäli  ongelmallinen  aineisto,  että  on  vaikeaa 

määritellä kuka saisi käyttää esimerkiksi juuri keskustelupalstoille kirjoitettuja viestejä. 

Yhtäältä viestit ovat julkisia ja kaikkien luettavissa, mutta toisaalta viestien kirjoittaja ei 

ole  välttämättä  kirjoittanut  viestejään  tietoisena  siitä,  että  niitä  saatetaan  käyttää 

tutkimuksessa. (Turtiainen & Östman 2013, 49.) Tässä tapauksessa keskustelupalsta on 

kuitenkin kenen tahansa luettavissa ja vain kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen, joten 

voidaan olettaa, että käyttäjät tietävät kirjoittamansa tiedon olevan julkista. Lainaukset 

esitetään  ilman käyttäjien nimimerkkejä,  jotta  kirjoittajat  pysyisivät  mahdollisimman 

anonyymeina. Tarkasteltavat viestit on lisäksi kirjoitettu alunperinkin nimimerkillä eikä 

käyttäjän omalla nimellä. 

Suomen  diabetesliiton  keskustelupalstalla  keskustelu  käydään  nimimerkin  suojissa, 

mikä  on  otettava  huomioon  aineistoa  tarkasteltaessa.  Esimerkiksi  Laaksosen  ja 

Matikaisen  (2013,  199-200)  mukaan  nimettömänä  käytävälle  keskustelulle  ovat 

tyypillisiä provosoivat viestit, joita ei ole kirjoitettu kuvaamaan todellisia kokemuksia 

tai  tuntemuksia.  Toisaalta  Flynn ja Stana (2012,  165-166) pitävät  mahdollisena,  että 

anonyymisti  on  huomattavasti  helpompaa  jakaa  kokemuksia  aroista  aiheista. 

Mahdolliset provosoiviksi tarkoitetut viestit on kuitenkin huomioitava analyysissa. 

Aineistoa on kerätty kaksi kertaa ja se koostuu keskusteluketjuista, joihin on kirjoitettu 

viestejä  maanantain  21.10.2013  ja  lauantain  9.11.2013  aikana.  Aineiston  kooksi 

muodostui  näin  4096  viestiä,  jotka  jakautuivat  kymmeneen  eri  keskusteluketjuun. 

Kumpanakin  päivänä  kerätyssä  aineistossa  oli  6  keskustelua.  Kaksi  keskusteluista 

kuului molempina päivinä kerättyyn aineistoon, mutta nämä viestit on analysoitu vain 

kerran  samoin  kuin  muutkin  viestit,  eikä  niiden  toista  esiintymistä  ole  huomioitu 

aineistoa tarkasteltaessa. Lyhin keskusteluketju koostui kahdestatoista viestistä ja pisin 

3518 viestistä, joten vaihteluväli on suuri. Pisin ketju on kuitenkin erittäin poikkeava, 
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sillä toiseksi pisin keskustelu oli 202 viestiä pitkä ja seitsemän keskustelua oli alle 50 

viestiä  pitkiä.  Keskusteluketjut  ovat  näkyvillä  alla  olevassa taulukossa (taulukko 2). 

Keskustelujen  aihe  on  otettu  taulukkoon  ketjun  ensimmäisestä  viestistä,  mutta 

myöhemmissä  viesteissä  on  saatettu  esimerkiksi  käsitellä  teemaa  laajemmasta 

näkökulmasta tai muuten hieman poiketa tässä näkyvästä aiheesta.

Viestit on kerätty vain Diabetes yleensä -osiosta, vaikka muissakin osiossa saattaisi olla 

tulosten kannalta  erittäin mielenkiintoista  aineistoa.  Tämä saattaa vaikuttaa aineiston 

sisältöön jonkin verran,  mikä on huomioitava tuloksia  tarkasteltaessa.  Tämä osio on 

kuitenkin  kaikille  käyttäjille  yhteinen,  eikä  rajattu  esimerkiksi  diabetestyypin  tai 

käyttäjien iän mukaan, joten potentiaalisia käyttäjiä on enemmän kuin muilla osioilla.

Taulukko 2: Aineistossa esiintyvät keskusteluketjut

Keskustelun aihe Viestejä 
yhteensä

Keskustelun 
esiintymiskerrat 
aineistossa

Diabetekseen liittyvät silmänpohjamuutokset 202 1

Levemir-insuliinin kelakorvattavuuden mahdollinen lakkaaminen 183 2

Uutinen, jonka mukaan diabeetikkoäiti oli poistettu ravintolasta tämän 
pistettyä insuliinia

22 2

D-vitamiinin saanti 20 1

Insuliinihoidon vaikutus painoon 48 1

Iltasyömisen vaikutus verensokeritasapainoon 33 1

Lääkkeiden hintalautakunnan toiminta Levemir-insuliinin korvattavuuden 
lakkautuksessa

12 1

Keskustelijoiden viimeisimmät verensokerimittausten tulokset 3518 1

Lääkkeen vaihto mikäli Levemir-insuliinin korvattavuus olisi lakannut 31 1

Diabetestunnukset 27 1

Keskustelussa  esiintyi  varsin  paljon  hymiöitä  ja  ne  on  otettu  mukaan  lainauksiin. 

Keskustelupalstalla hymiöt kuitenkin esiintyvät graafisessa muodossa, jossa esimerkiksi 

8)  -merkkejä  vastaa  hymiö aurinkolasit  päässään,  :-X kuvaa  hymiötä,  jonka suu on 

suljettu  vetoketjulla  ja  ::)  kuvastaa  silmien  pyörittelyä.  Keskustelu  palstalla  on 

muutoinkin  varsin epämuodollista,  mikä  saattaa lisätä  aineiston  tulkinnanvaraisuutta, 

mutta  samalla  monimuotoisuutta  viestinnässä.  Tutkijan  omat  näkemykset  saattavat 
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kuitenkin  päästä  tällöin  helpommin  vaikuttamaan  tuloksiin.  Analyysi  on  kuitenkin 

pyritty suorittamaan mahdollisimman neutraalisti ja tukea tulkinnoille on haettu muiden 

käyttäjien reaktioista sekä kyselyn vastauksista silloin kuin se on ollut mahdollista.

4.3.2 Kyselyaineisto

Tätä tutkielmaa varten toteutettiin verkkokysely, jolla pyrittiin kartoittamaan ihmisten 

kokemuksia  keskustelupalstan  käytöstä  ja  siellä  esiintyvistä  viesteistä  sekä  sen 

käyttämisestä tiedon jakamiseen.  Lisäksi pyrittiin selvittämään miten löydetty sisältö 

vaikuttaa  henkilöiden  hoitokäyttäytymiseen  heidän  jokapäiväisessä  elämässään. 

Kyselyn taustakysymykset ja muutamat muut kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, 

joita  voidaan  käyttää  erittelemään  vastaajaryhmiä  toisistaan.  Suurin  osa  analyysista 

kohdistuu avoimiin kysymyksiin, joissa käyttäjät pääsevät kertomaan kokemuksistaan 

vapaammin. Kyselylomake on tutkielman liitteenä (liite 1).

9.10-24.11.2013 välisenä aikana, jolloin kyselyyn kerättiin vastauksia, vastauksia saatiin 

yhteensä 65. Kaikki vastaajat olivat aikuisia; nuorin vastaaja oli 21-vuotias ja vanhin 

67-vuotias.  Käyttäjiä  keskustelupalstalla  on  yhteensä  7057  (24.2.2014),  joten 

vastaajamäärä  tähän  verrattuna  on  suhteellisen  pieni.   On kuitenkin  erittäin  vaikeaa 

sanoa kuinka moni näistä käyttäjistä on tällä hetkellä aktiivinen, sillä lukuun sisältyvät 

kaikki keskustelupalstalle nimimerkin luoneet käyttäjät, joista osa on saattanut poistua 

palstalta kauan sitten. Keskeisimpien teemojen osalta saavutettiin saturaatiopiste, sillä 

vaikka vastauksia tuli monenlaisia samankaltaisia kokemuksia esiintyi yleensä useita. 

Kokonaisuutena keskustelupalstan viesteistä ja kyselyvastauksista koostuvaa aineistoa 

voi siis pitää edustavana. 

Kyselyyn  pystyi  vastaamaan,  vaikkei  olisikaan  keskustelupalstalle  rekisteröitynyt 

käyttäjä, sillä keskustelupalstaa saa lukea kuka tahansa. Kohtauspaikalle kirjoittaakseen 

käyttäjän  on  kuitenkin  rekisteröidyttävä  ja  noin  kolme  neljästä  vastaajasta  kertoi 

kirjoittavansa  keskustelupalstalle  ainakin  muutaman  kerran  vuodessa,  joten  voidaan 

olettaa, että suurin osa vastaajista oli rekisteröityneitä käyttäjiä.
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Kyselyyn saadut vastaukset olivat usein sisällöltään varsin laajoja, ja jopa yksittäisiin 

avoimiin  kysymyksiin  vastattiin  joitakin  kertoja  noin  puolen  sivun  pituisilla 

kertomuksilla  ja  huomioilla.  Osa  vastaajista  ei  vastannut  avoimiin  kysymyksiin 

lainkaan,  mutta  yleisesti  ottaen  vastaajilla  oli  paljon  sanottavaa  keskustelupalstasta, 

tiedon jakamisesta ja vertaistuesta. Kaikilta vastaajilta saatiin kuitenkin arvokasta tietoa 

vastauksista niin avoimiin kuin monivalintakysymyksiinkin.
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5 TULOKSET

Tässä  luvussa  käsitellään  tuloksia,  jotka  on  saatu  kyselyn  ja  viesteihin  kohdistuvan 

sisällönanalyysin avulla. Luvussa 5.1 tarkastellaan yleisellä tasolla sitä, minkä tyyppistä 

keskustelua  Kohtauspaikalla  esiintyy.  Luokat,  joihin  viestit  on  sijoitettu,  perustuvat 

pääasiassa  aiempiin  tutkimuksiin  (McGormack  & Coulson  2009,  Malik  & Coulson 

2011,  Flynn  &  Stana  2012),  mutta  joitakin  eroja  on  sekä  aineistosta  löytyneiden 

sisältöjen  vuoksi  että  siksi,  että  luokitus  paremmin  auttaisi  vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin.  Tämä  luo  pohjaa  seuraaville  alaluvuille,  joissa  tarkastellaan 

ensisijaisesti  kyselyvastausten  kautta  saatuja  Kohtauspaikan  käyttäjien  kokemuksia 

keskustelusta ja siitä, miten se vaikuttaa heidän hoitokäyttäytymiseensä.

Suurin osa kyselyyn vastanneista keskustelijoista käy keskustelupalstalla usein: kaikista 

65  vastaajasta  55  käy  keskustelupalstalla  vähintään  kerran  viikossa  ja  28  heistä 

päivittäin.  Tästä  ei  kuitenkaan  voida  päätellä  mitään  kaikista  käyttäjistä,  sillä  usein 

keskustelupalstalla  käyvillä  on suurempi mahdollisuus nähdä tutkimuspyyntö ja näin 

päätyä  tutkimusaineistoon.  Aktiivisuuden  merkitys  onkin  huomioitava  tuloksia 

tarkasteltaessa, sillä harvemmin Kohtauspaikalla käyvät ovat aineistossa todennäköisesti 

aliedustettuna,  sillä  kerran  kuussa  tai  harvemmin  palstalla  kävi  vastaajista  vain  2. 

Tulosten  voidaankin  katsoa  kuvaavan  parhaiten  aktiivisten  käyttäjien  kokemuksia. 

Kirjoittamistiheydessä  vaihtelua  on  enemmän,  kerran  viikossa  tai  useammin 

Kohtauspaikalle kirjoittavia on 25 ja 27 vastaajaa kirjoittaa palstalle muutaman kerran 

vuodessa tai harvemmin. Keskustelupalstalla ”lymyilyä” tapahtuukin ilmeisesti paljon 

ja sen negatiivisia ja positiivisia merkityksiä on pohdittu aiemmissakin tutkimuksissa 

(esim. Flynn & Stana 2012, Räisänen 2010, van Uden-Kraan ym. 2008). 

Lähes  kaikki  vastanneet  diabeetikot  olivat  sairastaneet  diabetesta  yli  kolme  vuotta. 

Tähän ryhmään kuului 55 vastaaja ja vain neljä oli sairastanut diabetesta alle vuoden. 

Huolimatta tyypin 2 diabeteksen yleisyydestä verrattuna tyyppiin 1 kyselyn vastaajat 

edustivat pääasiassa tyypin 1 diabeetikoita: kyselyyn vastanneista 58 sairasti tyypin 1 

diabetesta, tyypin 2 diabeetikkoja oli vastaajista vain kuusi sekä lisäksi yksi LADA-

alamuotoa  sairastava.  Näiden  tekijöiden  vaikutusta  aineistoon  on  hankalaa 
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yksiselitteisesti määritellä, joskin eräs vastaajista huomautti,  että koki sairastamisajan 

vaikuttaneen tiedontarpeisiinsa tiedon tyyppien osalta. Joka tapauksessa nämä tekijät on 

hyvä muistaa tuloksia tarkasteltaessa. 

Tekstissä  on  lainauksia  sekä  Kohtauspaikan  keskustelusta,  että  kyselyvastauksista. 

Näiden  tarkoituksena  on  luoda  kuva  keskustelupalstasta  ja  käyttäjien  kokemuksista. 

Yksittäisten vastaajien kokonaisnäkemyksiä näistä lainauksista ei voida eikä ole syytä 

yrittää  tulkita,  sillä  tekstit  ovat  lyhyitä  katkelmia  monipuolisesta  aineistosta  ja  näin 

edustavat  vain  pientä  osaa  kunkin  käyttäjän  esittämistä  näkemyksistä.  Keskustelusta 

suoraan otetut lainaukset on merkitty kirjaimilla KP ja kyselyvastauksista kirjaimella K. 

Numerot henkilöille on annettu satunnaisesti, eikä numeroinneilla ole yhteyttä toisiinsa. 

Kyselyn  vastaajia  ei  ole  mahdollista  mitenkään  yhdistää  heidän  keskustelupalstalle 

kirjoittamiinsa viesteihin tai siellä käyttämäänsä nimimerkkiin.

5.1 Keskustelun sisällöt Kohtauspaikalla

Keskustelussa  esiintyy  sekä  tiedon  jakamista  että  vertaistukea  eri  muodoissaan. 

Määrällisesti  eniten  esiintyi  kokemusten  jakamista  ja  se  korostuikin  myös 

kyselyvastauksissa.  Luokkien  kautta  pystytään  saamaan  yleiskuva  keskustelun 

sisällöstä,  jolloin  käyttäjien  kokemuksia  on  helpompi  tarkastella.  Lopulliset 

analyysiluokat näkyvät alla olevan taulukon (taulukko 3) ensimmäisessä sarakkeessa. 

Taulukossa  on  vertailun  vuoksi  esitetty  myös  aiempien  tutkimusten  analyysiluokat 

samoin kuin ne näkyvät taulukossa 1.

Huumoria  esiintyi  viesteissä  melko usein,  joten  sen  erottaminen omaksi  luokakseen 

vaikuttaa mielekkäältä.  Esimerkiksi  Malikin ja Coulsonin (2011, 444)  tutkimuksessa 

huumori oli määritelty osaksi aiheeseen liittymätöntä jutustelua, mutta tässä aineistossa 

havaittu huumori koski lähes kaikissa tapauksissa nimenomaan diabetesta ja sen hoitoa, 

jolloin  sitä  ei  voida  pitää  aiheeseen  liittymättömänä.  Myös  hoitokäyttäytymiseen 

liittyvät  viestit  on  irrotettu  omaksi  pääluokakseen,  jotta  niistä  saataisiin  tukea  tässä 

tutkielmassa  asetettujen  tutkimuskysymysten  vastaamiseen.  Pääasiassa  keskustelussa 
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esiintyneissä  viesteissä  viitattiin  keskustelun  vaikutuksiin  hoitomotivaatioon,  mikä 

onkin merkittävää jokapäiväistä hoitoa vaativan sairauden omahoidossa.  

Taulukko 3: Kohtauspaikan keskustelusta havaitut analyysiluokat

Lopulliset analyysiluokat
tässä tutkielmassa

Flynn & Stana Malik & Coulson McGormack & Coulson

Tiedon jakaminen

Informaation tarjoaminen Informaation 
tarjoaminen/pyytäminen

Informaation/neuvojen 
tarjoaminen

Informaation 
tarjoaminen/pyytäminen

Informaation pyytäminen Informaation/neuvojen 
pyytäminen

Kokemusten kertominen Henkilökohtaisten 
kertomusten 
tarjoaminen/pyytäminen

Kokemusten kertominen Kokemusten kertominen

Kokemusten pyytäminen

Neuvojen tarjoaminen Neuvojen 
tarjoaminen/pyytäminen

Informaation/neuvojen 
tarjoaminen

Neuvojen pyytäminen Informaation/neuvojen 
pyytäminen

Mielipiteiden ilmaisu Mielipiteet

Mielipiteiden pyytäminen

Emotionaaliset sisällöt ja yhteisön rakentaminen

Tunneilmaus Tunneilmaisun 
tarjoaminen/pyytäminen

Tunneilmaus

Empatia Henkisen tuen 
tarjoaminen/pyytäminen

Tuki ja empatia Rohkaisu ja arvostus

Kannustus

Kiitokset Kiitokset Kiitokset Kiitokset

Huumori

Yhteisön rakentaminen Vertaisuuden korostaminen

Ylläpito

Suhteiden luominen Verkostoituminen

Jutustelu

Negatiiviset viestit Negatiiviset viestit

Luova ilmaus Luova ilmaus

Rukous

Vaikutukset hoitokäyttäytymiseen

Keskustelun vaikutukset 
hoitokäyttäytymiseen

Muiden asioiden vaikutukset 
hoitokäyttäytymiseen
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On  kuitenkin  huomioitava,  että  se,  etteivät  kaikki  samat  luokat  esiinny  aiemmissa 

tutkimuksissa, ei välttämättä tarkoita etteikö kyseisen kaltaisia sisältöjä olisi muissakin 

aineistoissa ollut. Erot voivat liittyä myös tutkimuksen tavoitteisiin, jolloin kaikki samat 

luokat  eivät  välttämättä  olisi  relevantteja  tulosten  kannalta.  Erityisesti  vaikutukset 

hoitokäyttäytymiseen,  on lisätty,  jotta  saataisiin  kerättyä  mahdollisimman paljon tätä 

aihepiiriä koskevia viestejä. 

Joitakin aiemmissa tutkimuksissa esiintyneitä luokkia on yhdistetty. Luokkaan yhteisön 

rakentaminen on koottu muista tutkimuksista luokkia, joita yhdistää yhteisöllisyys tai 

sen sääntöjen rakentaminen ja ylläpitäminen, koska yhteisön merkitys korostuu tämän 

tutkielman tavoitteissa. Jutustelu on luokkana jäänyt pois, sillä aiheeseen liittymätöntä 

keskustelua  oli  varsin  vähän  ja  se  usein  sopi  muihin  luokkiin,  kuten  empatiaan  tai 

huumoriin. Aiemmissa tutkimuksissa esiintyneitä luokkia, joiden ilmentymiä ei lainkaan 

tästä  aineistosta  löytynyt,  olivat  esimerkiksi  luova  ilmaisu  ja  rukous.  Tämä  saattaa 

liittyä esimerkiksi keskustelijoiden kulttuuritaustaan, mutta mahdollisesti myös siihen, 

että  kyseisen kaltaiset  luokat  esiintyisivät  todennäköisesti  Vapaa sana -osiossa,  jossa 

keskustellaan diabetekseen liittymättömistä asioista. Myös jutustelua olisi tässä osiossa 

saattanut  esiintyä  enemmän.  Emotionaalisia  sisältöjä  ei  tässä aineistossa  esiintyvissä 

keskustelupalstan  viesteissä  suoraan  pyydetty  jakamaan,  vaikka  siihen  saatettiinkin 

epäsuoremmin kannustaa, joten kullekin niistä on vain yksi alaluokka.

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään kaikkia tässä tutkielmassa havaittuja luokkia. Ensin 

käsitellään tiedon jakamiseen liittyvät alaluokat ja sen jälkeen siirrytään emotionaalisiin 

sisältöihin,  hoitokäyttäytymiseen  ja  yhteisön  rakentamiseen.  Jokaiselle  luokalle  ei 

kuitenkaan  ole  omaa  alalukua,  vaan  luvuissa  on  yhdistelty  luokkia,  jotka  ovat 

sisällöltään ainakin jossain määrin samankaltaisia. Esimerkiksi tunneilmaisu, empatia ja 

kannustus  esiintyivät  usein  yhdessä  ja  kahdessa  jälkimmäisessä  luokassa  esiintyneet 

viestit olivat lisäksi hyvin samantapaisia. Tekstissä on lainauksia eri analyysiluokkiin 

sijoitetuista viesteistä ja lisää esimerkkejä erilaisten viestien sijoittelusta on näkyvillä 

liitteenä olevassa taulukossa (liite 2).
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5.1.1 Informaation jakaminen

Informaation jakamisen käsitetään tässä tutkielmassa sisältävän pääasiassa viittauksia 

muualta  löytyvään  enemmän  tai  vähemmän  viralliseen  informaatioon.  Käyttäjät 

saattoivat  esimerkiksi  verrata  omaa  tai  muiden  hoitoa  erilaisiin  suosituksiin  ja 

tutkimustuloksiin.  Lisäksi  jaettiin  informaatiota  omahoidosta  ja  siihen  liittyvistä 

mahdollisuuksista ja uhkista, esimerkiksi keskusteltaessa hoitovälineistä tai poliittisista 

päätöksistä, jotka koskevat diabeteksen hoitoa. Usein viitattiin ulkoisiin lähteisiin, mutta 

informaatiota jaettiin myös ilman suoraa viittausta tai tietoa siitä, mistä informaatio oli 

saatu. Myös Diabetesliiton tiedotus, joka toimii keskustelupalstan valvojana, osallistui 

toisinaan tarjoten informaatiota liiton toiminnasta. 

Informaation  jakaminen  poliittisista  päätöksistä  näkyi  vahvasti  keskustelussa,  jossa 

käsiteltiin  Lääkkeiden  hintalautakunnan  mahdollista  päätöstä  siitä,  saavatko  eräät 

hoitoon käytettävät lääkkeet jatkossa Kansaneläkelaitoksen myöntämää lääkekorvausta. 

Tätä  aihetta  käsitteli  tutkimusaineistossa  olevista  keskusteluketjuista  kolme. 

Keskustelun  määrä  selittyy  mahdollisesti  sillä,  että  negatiivisen  päätöksen  vaikutus 

diabeteksen  hoitoon  monien  kohdalla  olisi  saattanut  olla  merkittävä  esimerkiksi 

Diabetesliiton  antaman  lausunnon  perusteella  (Suomen  Diabetesliitto  ry.,  2013c). 

Diabetesliitto  tiedotti  omasta  toiminnastaan  keskusteluissa  ja  käyttäjät  viittasivat 

muualla saatavilla olevaan informaatioon ja lopulta asiasta tehtyyn päätökseen varsin 

nopeasti:  tieto  hintalautakunnan  päätöksestä  lähetettiin  keskustelupalstalle  samana 

päivänä  kuin  se  tuli  virallisesti  julki  (Lääkkeiden  Hintalautakunta  2013).  Keskeistä 

keskustelussa näytti kuitenkin olevan informaation jakamisen lisäksi aiheeseen liittyvät 

kokemukset,  tunteet  ja  vertaisten  kanssa  käyty  keskustelu  päätöksen  vaikutuksista 

diabeteksen  hoitoon.  Lisäksi  keskusteltiin  mahdollisista  tavoista  vaikuttaa  päätöksen 

tekemiseen yhdessä tai yksittäin.

”Laitoin yhteen isoon mediaan juttuvinkin aiheesta. Tulossa on. Kuka Levemirin  

käyttäjä (pääkaupunkiseudulta) haluaisi välttämättä haastatteluun ;) Laita mulle

yksärinä yhteystietosi, ilmiannan sinut!” (KP20)

Informaatiota  jaettiin  myös  diabetekseen  liittyvistä  hoitosuosituksista  ja  siitä,  mitä 



47

hoitohenkilökunta on kullekin käyttäjälle kertonut.

”Onhan tuo tosiaan ihan suositusten mukainen arvo. 50-60% prossaa energiasta  

pitäis tulla hiilareista” (KP3)

Virallisiin  lähteisiin,  esimerkiksi  lääketieteelliseen  kirjallisuuteen,  viitattiin  jonkin 

verran.  Tällä  saattaa  olla  arvoa  etenkin  vasta  diabetekseen  tai  johonkin  sen 

liitännäissairauteen  sairastuneelle,  joka  ei  ole  ehtinyt  saada  kaikkea  tarvitsemaansa 

perustietoa muista lähteistä.

Diabetestutkimusta käsiteltiin  analyysiaineistossa vain muutamia kertoja ja silloinkin 

melko  lyhyesti,  yleensä  viittauksina  tutkimustuloksiin.  Jotkut  kyselyn  vastaajat 

kuitenkin  kertovat  saavansa keskustelupalstalta  paljon myös  tutkimustietoa,  joten on 

mahdollista,  että  tämänkaltaisia  keskusteluja  ei  ole  vain  päässyt  mukaan  tutkielman 

aineistoon.

”Toisten  kokemukset  ovat  arvokkaita.  Olen  saanut  myös  paljon  tutkimustietoa,  

linkkejä kiinnostaviin artikkeleihin jne.” (K65)

Useimmat vastaajat kuitenkin korostavat henkilökohtaisemman tietämyksen jakamista 

keskustelupalstalla ja monet kertovat lukevansa tutkimuksia muista lähteistä.

5.1.2 Kokemusten jakaminen

Selkeästi useimmin viesteissä esiintyi omien kokemusten jakamista muiden käyttäjien 

kanssa.  Tähän  saattaa  olla  osasyynä  se,  että  määrällisesti  erittäin  merkittävän  osan 

aineistosta muodosti keskusteluketju, jonka tarkoituksena oli kertoa omista verensokerin 

mittaustuloksista, jolloin suuri osa viesteistä käsitteli näitä tuloksia ja niiden mahdollisia 

syitä ja seurauksia. Aiemmissakin tutkimuksissa (esim. Loader ym. 2013 ja Kenen ym. 

2007) on käynyt  ilmi,  että  kokemuksia ja  tunteita  käsittelevät  sisällöt  ovat  erityisen 

merkityksellisessä roolissa keskustelupalstoilla, vaikka informaatiota jaetaankin paljon. 

Käyttäjät  olivat  myös  kiinnostuneita  toisten  kokemuksista.  Toisten  kertomuksia 

kommentoitiin  monilla  tavoin,  esimerkiksi  kannustaen,  omia  vastaavia  kokemuksia 

jakaen  tai  neuvoen.  Joskus  esitettiin  myös  kysymyksiä  joko  kerrottua  kokemusta 
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koskien tai toivottiin muiden kokemuksia itseä koskevasta asiasta kuten alla olevassa 

viestissä,  jonka  kirjoittajalla  on  edessä  hoitotoimenpide,  josta  hän  toivoo  muiden 

kertovan kokemuksia.

”--joten  te  jotka  olette  siinä  käyneet  auttakaa  ja  kertokaa  (lue  rautalangasta  

vääntäen) miten homma tapahtuu.” (KP8)

Osa kokemuksiin  viittaavista  viesteistä  sisälsi  tiivistä  informaatiota  ilman laajempaa 

tulkintaa, esimerkiksi pelkkiä verensokerin mittaustuloksia:

”Klo:05.10 4,8” (KP25)

Käyttäjät kuitenkin näyttävät tuntevan ainakin aktiivisempien käyttäjien tapoja hoitaa 

diabetesta,  jolloin  tiiviitkin  ilmaisut  voivat  antaa  tietoa  toisen  käyttäjän  hoidon 

onnistumisesta.

Kokemukset ovat luonteeltaan virallisesta informaatiosta poikkeavia, sillä ne kuvaavat 

yksilöiden henkilökohtaista elämää. Näyttäisi siltä, että niitä myös arvostetaan, koska 

kyseessä  on  monimutkainen  sairaus,  jonka  hoitoa  ei  voida  toteuttaa  pelkästään 

taulukoiden ja tutkimustulosten tukemana. Keskustelijat osoittavat kiinnostusta omiin ja 

muiden tuloksiin, ja siihen, mitä johtopäätöksiä näistä voitaisiin tehdä. Näistä hoitoon 

liittyvistä johtopäätöksistä palstalla kerrottiinkin aina silloin tällöin. 

”Iltahiilarit  kohtuudella mulla on helppoja aamun kannalta,  proteiinit  ja rasvat  

ei. Nyt tosin tajusin sitten taas nostaa perusinskankin 120%” (KP4)

Nämä  johtopäätökset  eivät  kuteinkaan  aina  näy  tekstistä  suorasti,  vaan  keskustelun 

kulkua täytyy seurata pidemmälle,  jolloin vuorovaikutuksesta käy ilmi,  että käyttäjät 

ovat tehneet samankaltaisia kokeiluja muiden havaittua jonkin toimintamallin hyväksi. 

Myös  kyselyssä  osa  vastaajista  mainitseekin  soveltavansa  muiden  kokemuksia 

soveltamisen omassa hoidossaan.

”Kannustusta, neuvoja, vinkkejä samassa tilanteessa olevilta, joilla on konkreettista  

kokemusta diabeetikkona olemisesta. Hoitotaho perustaa useimmiten neuvonsa ja  

opastuksensa  teoriaan,  mutta  käytännön  kokemusten  jakamista  arvostan  tämän  

sairauden hoidossa eniten. Toki sairauden ymmärtäminen ja hoitaminen pitää olla 

ensin teoriatasolla edes jotenkuten hallussa ennen kuin käytännön neuvoja osaa ja 

uskaltaa täysillä soveltaa.” (K24)
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5.1.3 Mielipiteet ja neuvot

Mielipiteitä  keskustelussa  esiintyy  huomattavia  määriä.  Niitä  ei  yleensä  ilmaista 

ehdottomina totuuksina,  eli  ne ovat kannanottoja aiheeseen, johon voi olla useampia 

näkökulmia.  Toisaalta  joskus  voi  olla  vaikeaa  tulkita,  tarkoittaako käyttäjä  viestinsä 

informaation välittämiseksi  vai  esittääkö hän henkilökohtaisen mielipiteensä.  Neuvot 

puolestaan ovat samankaltaisia kannanottoja liittyen siihen, mitä jonkun toisen tulisi tai 

mitä tämä voisi tehdä. 

Usein  aineistossa  esiintyvät  mielipiteet  kohdistuivat  virallisten  tahojen  tarjoamaan 

informaatioon tai päätöksiin, joita on jo käsitelty aiemmin luvussa 5.1.1.   Esimerkiksi 

aiemmin  mainittu  Levemir-insuliinin  korvattavuuden  lopettaminen  herätti  useissa 

mielipiteitä:

”Tuo Levemiriä uhkaava 'lopetus' on kyllä niitä käsittämättömimpiä juttuja mitä  

suomalaiset päättäjät voivat tehdä.” (KP13)

Toisinaan  mielipiteitä  esitettiin  myös  erilaisista  tavoista  hoitaa  diabetesta  ja  kunkin 

kokemuksiin näistä vaihtoehdoista.  Muutamia kertoja aineistossa tällainen keskustelu 

kärjistyi hieman ja kyselyssä vastaajat mainitsivat kohdanneensa tällaisia tilanteita. 

”Osalla  porukasta  on  hyvin  kärkeviä  mielipiteitä  eivätkä  he  hyväksy  toisten  

mielipiteitä. Näitä nimimerkkejä on pari eikä heidän kirjoituksista tarvitse välittää 

ollenkaan.  Ne  huomaa  helposti  eikä  niihin  kukaan  muukaan  reagoi,  ellei  satu  

olemaan tylsää ;)” (K55)

Toisaalta  kuten  myös  yllä  olevassa  lainauksessa  tulee  ilmi,  ei  tällaisia  tilanteita 

välttämättä oteta kovin vakavasti, tosin jotkut vastaajat ovat kokeneet ne voimakkaasti. 

Yleisesti  ottaen  tämän  keskustelupalstalta  aineiston  perusteella  näyttää  siltä,  että 

käyttäjät useimmiten kunnioittavat toisten erilaisia valintoja ja ajattelevat, että diabetes 

on  hyvin  monimuotoinen  sairaus,  jota  tulee  hoitaa  yksilöllisesti  kunkin  hyväksi 

havaitsemin keinoin.  Toisaalta  kyselyssä viitattiin  päinvastaisiin  tilanteisiin,  joten on 

mahdollista,  että  keskustelun  kärjistymistä  tapahtuu  enemmän  esimerkiksi  muissa 

keskustelupalstan osioissa.

Neuvot liittyvät useimmiten käyttäjien omahoitoon, usein yhdistettynä omiin tai muiden 
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kokemuksiin  ratkaisusta  johonkin  ongelmaan,  kuten  esimerkiksi  tässä  viestin 

katkelmassa:

”Voisitko miettiä lantuksen jakamista, piikki illalla ja aamulla? Moni KP:lainen on 

saanut siitä apua katveongelmiinsa.” (KP9)

Yleistä  oli  myös  se,  että  syitä  toisen  saamiin  hoitotuloksiin  tai  ongelmiin  hoidossa 

pohdittiin.  Tällöin  kyse  ei  ole  suoranaisesti  neuvosta,  mutta  erilaisten  vaihtoehtojen 

esille tuominen saattaa kohdistaa käyttäjän huomion oikeaan ongelmaan. 

5.1.4 Tunneilmaisu, empatia ja kannustus

Samoin  kuin  esimerkiksi  Flynnin  ja  Stanan  (2012,  156-162)  tutkimuksessa 

tunneilmaisua esiintyi keskustelussa varsin usein ja toisia käyttäjiä kohtaan tunnettiin 

empatiaa ja tarjottiin kannustusta. Empatian ja kannustuksen ilmaukset ovat suoria ja 

ehkäpä selvimmin havaittavia vertaistuen muotoja, sillä ne voidaan usein tavoittaa jo 

yksittäisistä viesteistä.

Ulkoiset  tapahtumat  saattoivat  aiheuttaa  pelkoa,  esimerkiksi  mikäli  hoitoa  jouduttiin 

muuttamaan, etenkin jos se tapahtuu vasten diabeetikon tahtoa.

”Pelottaa  ja  ahdistaa,  jos  edessä  on  taas  siirtymä  johonkin  muuhun  

[hoitovälineeseen].” (KP31)

Tässä  tapauksessa  kyse  oli  hoitomuodon  kallistumisesta  poliittisen  päätöksen 

seurauksena, jolloin kyseessä olevaa välinettä ei enää saisi helposti käyttöönsä. Pelkoa 

saatettiin  kokea  myös  lisäsairauksien  mahdollisuuden  vuoksi  tai  hoitotoimenpiteitä 

kohtaan.

Tunneilmaisu  liittyi  kuitenkin  ehkäpä  useimmin  omaan  hoitoon  tai  hoitotuloksiin. 

Ainakin  satunnainen hoitoväsymys  näyttää  olevan melko tavallista,  mikä  ei  olekaan 

yllättävää,  kun  kyseessä  on  jatkuvaa  hoitoa  vaativa  pitkäaikaissairaus.  Alla  oleva 

käyttäjän tiivis ilmaus sairaudesta ei vaikuttanutkaan olevan epätavallinen tunnetila:

”Kyllä tämä on RASITTAVA tauti!” (KP2)

Tunteita ilmaistiin toki myös hillitymmin ja monisanaisemmin, mutta joka tapauksessa 
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tunteiden  purkaminen  näyttäisi  olevan  tärkeää,  mikä  saattaa  liittyä  esimerkiksi 

Armstrongin  ja  Powellin  (2009,  316)  havaintoon  siitä,  että  vertaisten  koetaan 

ymmärtävän  paremmin  omia  kokemuksia.  Kaikki  käsitellyt  tunteet  eivät  kuitenkaan 

suinkaan  olleet  negatiivisia,  vaan  palstalla  iloittiin  myös  muiden  ja  omista 

onnistumisista ja hyvistä hetkistä.

”Oh,  kun  hienoa  kuulla  että  näytät  olevan  saanut  kortisoonin  vaikutuksen  ja  

inskamäärän kohdalleen!” (KP33)

Tunneilmaisuun  saatettiin  myös  keskustelussa  kannustaa  ilmaisemalla,  useimmiten 

epäsuorasti, että käyttäjillä on lupa purkaa tunteitaan vertaisten kesken.

Negatiivisten  tunteiden  käsittelyyn  reagoitiin  yleensä  empaattisesti  ja  usein  pyrittiin 

ilmaisemaan  sitä,  ettei  tunneilmaisun  esittäjä  ole  tuntemustensa  kanssa  yksin.  Yllä 

olevaan ilmaukseen taudin rasittavuudesta vastattiinkin seuraavasti: 

”I Feel Your Pain ja oon todellakin samaa mieltä!” (KP5)

Lisäksi  empatiaa  ilmaistiin  toisille  käyttäjille  näiden  kohdattua  ongelmatilanteita  ja 

muiden ongelmista oltiin myös kiinnostuneita. Empatian tai ystävällisyyden ei tarvitse 

kuitenkaan välttämättä liittyä sairauden hoitoon, sillä myös muihin asioihin liittyvä tuki 

voi tuottaa hyvää mieltä, kuten eräs vastaaja kirjoitti:

”Ystävälliset viestit joiltakin toisilta palstan käyttäjiltä tuovat hyvää mieltä - usein 

aivan diabetekseen liittymättömissä asioissa (Vapaa sana -osio).” (K65)

Kohtauspaikan  Vapaa  sana  -osio  onkin  juuri  tähän  tarkoitettu  keskustelualue,  jossa 

käyttäjät keskustelevat muista kuin diabetekseen liittyvistä asioista.

Empatian  lisäksi  esiintyi  muiden  käyttäjien  kannustusta  esimerkiksi  hakeutumaan 

virallisen hoidon pariin tai  vaatimaan virallisilta tahoilta asioita,  joiden tulisi  kuulua 

jokaiselle  diabeetikolle.  Useimmiten  kannustus  liittyi  kuitenkin  jo  mainittuun 

väsymykseen, jotta muut jaksaisivat hoitaa sairauttaan ongelmista huolimatta.

”Ja  muut  kaikki,  joilla  ei  edes  ole  mitään  logiikkaa  arvoissa,  tsemppiä  täältä,

kerrankin suht tasaiselta. 8)” (KP11)

Lisäksi kannustavaan sävyyn kehuttiin toisten toimintaa tai näiden saamia tuloksia:

”Toi 7,5 on toosihyvä pitkän lentomatkan, aikaeron, kolmioleipien ym. jälkeen. :)” 

(KP26)
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Myös huumorilla näyttäisi olevan jonkin verran merkitystä keskustelupalstan käyttäjille 

jaksamisen  tukena:  huumori  liittyi  pääasiassa  hoitoon  liittyviin  ongelmiin,  joihin 

yritettiin näin suhtautua kevyemmin. Varsinaisia vitsejä tai hauskoja kertomuksia ei siis 

aineistossa esiintynyt, vaan kyseessä olivat humoristiset lausahdukset.

”Mutta jos kerran paskan määrä maailmassa on vakio, eikö ole kivaa, että minun 

ansiostani jonkun toisen laseroinnit on helpompia ;D” (KP10)

Huumori saatettiin joissain tapauksissa suunnata myös muihin käyttäjiin, mutta kyseiset 

viestit olivat yleensä hyväntahtoisia.

5.1.5 Kiitollisuus ja yhteisön rakentaminen

Keskustelupalstalla toisia käyttäjiä kohtaan osoitettiin kiitollisuutta melko paljon, minkä 

voidaan nähdä osoittavan, että käyttäjät arvostavat toisiaan ja yhteisöä. Kiitoksia esiintyi 

useisiin  eri  luokkiin  sijoitettujen  viestien  yhteydessä,  esimerkiksi  kokemusten 

jakamisesta  kiitettiin  samoin  kuin  informaatiosta.  Neuvoista  myös  kiitettiin  usein  ja 

ilmaistiin niiden hyödyllisyys:

”Kiitos [nimimerkki] kun kiinnitit huomioni oikeaan ongelmaan tuossa muutamaa

päivää aiemmin. ;D” (KP23)

Myös empaattisista tai kannustavista viesteistä kiiteltiin ja käyttäjät näyttävät yleisesti 

ottaen kokevan saavansa tukea muilta kirjoittajilta.

Keskustelupalstalla esiintyi jonkin verran viittauksia niin sanottuihin kirjoittamattomiin 

sääntöihin siitä, mistä voidaan keskustella tai keskustelun saamaan sävyyn.

”Anteeksi, mutta miksi tästä pitää keskustella eipäs-juupas tyyliin? ::)” (KP29)

Useimmiten nämä viestit  eivät  kuitenkaan olleet  negatiivisia;  vain muutaman kerran 

vaikutti siltä, että kirjoittaja oli lainkaan loukkaantunut toisen käyttäjän kirjoittamasta 

viestistä. Negatiivisia viestejä on muutoinkin hankala tarkastella siksi, että kirjoittajan 

tarkoitus voi olla epäselvä ja vielä epävarmempaa on se, miten muut käyttäjät kokevat 

viestin. Ylläpito kertoi viesteissä puuttuneensa tarkasteltuihin keskusteluihin vain yhden 

kerran, jolloin ylläpitäjä ilmoitti poistaneensa aiheeseen liittymättömiä viestejä.
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Yhteisön  rakentamisena  voidaan  ehkäpä  suorimmin  nähdä  kerran  esiintynyt  aloite 

järjestää  tapaaminen  keskustelupalstan  käyttäjille.  Näitä  aloitteita  olisi  kuitenkin 

saattanut aineistossa esiintyä useampia,  mikäli mukana olisi  ollut  keskusteluja Vapaa 

sana  -osiosta,  jossa  diabetekseen  liittymättömät  keskustelut  on  tarkoitus  käydä. 

Kuitenkin ainakin aktiiviset käyttäjät näyttävät tuntevan toisensa varsin hyvin ja yhteisö 

on sikäli voimakas. Kerran keskustelussa esiintyi viittaus siihen, että uusien käyttäjien 

olisi  vaikea  osallistua  keskusteluun.  Tästä  kuitenkin  näytti  olevan mielipiteitä  myös 

toiseen suuntaan: toinen käyttäjä koki, että kuka tahansa pääsee keskusteluun mukaan, 

kun vain osallistuu aktiivisesti.

Negatiivisia  viestejä  aineistossa  esiintyi  varsin  vähän  ja  ne  liittyivät  yleensä  jonkin 

keskusteluaiheen  muuttumiseen  liian  henkilökohtaiseksi,  jolloin  keskustelu  saattoi 

kärjistyä  hieman,  kuten  jo  aiemmin  on  mainittu.  Joskus  käyttäjät  näyttivätkin 

loukkaantuvan tästä. Tällaiset viestit saattavat häiritä käyttäjiä ja on vaikeaa sanoa, onko 

joku  esimerkiksi  poistunut  palstalta  tällaisten  viestien  seurauksena,  mikä  vaikuttaa 

keskustelupalstan yhteisön rakenteeseen. 

5.1.6 Hoitokäyttäytyminen

Keskustelussa  palstan  vaikutukset  hoitokäyttäytymiseen näkyvät  suhteellisen  harvoin 

suorina kommentteina. Jonkin verran siihen liittyviä ilmaisuja keskustelupalstalta löytyi 

etenkin  kun keskustelua  tarkasteltiin  jatkumona,  eikä  niinkään yksittäisinä  viesteinä. 

Tämä aihepiiri näkyy kuitenkin huomattavasti selkeämmin kyselyvastauksissa ihmisten 

kertoessa omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan, ja aiheeseen palataankin omassa 

luvussaan (luku 6.3).

Selkeimmin  vaikutukset  hoitokäyttäytymiseen  näkyvät  kommenteissa  keskustelun 

vaikutuksesta  hoitomotivaatioon.  Käyttäjät  viittasivat  useita  kertoja  hoitomotivaation 

paranemiseen keskustelupalstalle kirjoittaessa, tai muiden kokemuksia lukiessa.

”Joo tänne kirjoittelu motivoi kyllä, huomaan itekin että tänne kirjaamalla tulee  

paremmin samalla mietittyä syitä.” (KP4)
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Käyttäjät  osoittivat  kiitollisuutta  toisiaan  kohtaan  myös  neuvoista,  jotka  muuttivat 

käyttäjän toimintaa jollakin tavalla. Lisäksi toisten kokemukset saattoivat suoraan auttaa 

käyttäjää omien ongelmiensa ratkaisemisessa, vaikka niitä ei olisikaan tuotu julki, kuten 

seuraavassa käy ilmi:

”Ja  tässä  olen  huomannut  saman  kuin  sinä  ja  ihmetellyt  itsekseni,  että  voiko  

muka pitää  paikkaansa.  Olipas  hyvä,  että  laitoit  tuon!  Vertaistukea

parhaimmillaan :)” (KP27)

5.1.7 Negatiiviset viestit

Negatiivisia  viestejä  ei  kerätyssä  aineistossa  esiinny kovinkaan  paljon  eikä  viestejä, 

jotka olisi  selvästi  kirjoitettu  ainoana tarkoituksena provosoida muita  käyttäjiä,  ollut 

lainkaan. Muutamia esimerkiksi toisten kokemuksia tai kirjoitustyyliä vähätteleviä tai 

paheksuvia viestejä esiintyi. Toisaalta kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa vastaajista on 

kohdannut  epämiellyttäviksi  kokemiaan viestejä  ainakin joskus,  vaikka osa sanoikin, 

etteivät ne olleet kohdistuneet heihin itseensä. 

Usein  negatiiviset  viestit  olivat  sävyltään  muita  käyttäjiä  loukkaavia  tai 

henkilökohtaisuuksiin meneviä. Lisäksi epämiellyttäviksi koettiin viestit, joissa henkilö 

esittää  omaa  mielipidettään  tai  kokemustaan  ainoana  oikeana  vaihtoehtona.  On 

kuitenkin huomioitava, että tällaiset viestit olivat usein tulkinnanvaraisia: keskustelija 

on saattanut loukkaantua viestistä, jota tutkija ei pidä loukkaavana tai päinvastoin. Tästä 

syystä  voidaan  tarkastella  lähinnä  loukkaantumista  ilmaisevia  viestejä. 

Kyselyvastausten  perusteella  ainakin  osa  näistä  viesteistä  näyttää  keskittyvän 

ruokavalioihin  liittyviin  valintoihin,  joten  voi  olla,  että  aineiston  keruun  rajaus  on 

jättänyt tämäntyyppisiä viestejä pois. Näihin viesteihin palataan tarkemmin käyttäjien 

kokemuksia käsiteltäessä esimerkiksi alaluvussa 5.2.3.
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5.2 Kokemukset keskustelusta Kohtauspaikalla

Erilaiset  kokemukset  keskustelusta  tulivat  ymmärrettävästi  keskustelupalstaa 

suoremmin  esille  kyselyn  tuloksia  tarkasteltaessa,  joskin  niiden  heijastumisen 

keskusteluun  voi  myös  nähdä  keskustelupalstan  viestien  sisällössä.  Tämän  luvun 

tulokset  perustuvatkin  pääasiassa  kyselyyn.  Vertaisuus  vaikuttaa  keskusteluun 

merkittävästi ja useat vastaajat viittaavat siihen, miten vertaisten kesken ymmärrys on 

erilaista kuin muualla. Lisäksi palstalla voi ”luvan kanssa” keskustella asioista, jotka 

eivät  ulkopuolisia  välttämättä  edes  kiinnosta  tai  heille  ei  muista  syistä  haluta  näistä 

asioista puhua.

”Ei ole muita kenen kanssa asiasta viitsii edes puhua. Mielelläni jaan kokemuksia, 

jos niistä on apua jollekin.” (K23)

Keskustelupalstalle näyttää myös muodostuneen suhteellisen vahva yhteisö, jonka useat 

vastaajat  nostavat  esille  kertomuksissaan  kokemuksistaan  palstalla  tapahtuvasta 

keskustelusta.  Tämä  yhteisö  näkyy  myös  yhteisessä  toiminnassa  ja  yhteisissä 

tavoitteissa,  jotka eivät toki välttämättä koske pelkästään keskustelupalstan käyttäjiä, 

vaan diabeetikkoja yleisemminkin.

”Yhdessä  meidän  on  taisteltava  D1-diabeteksen  hoitoon  parhaiten  toimivien  

insuliinien säilyttämisen puolesta.” (KP21)

Muut käyttäjät osoittivatkin yksimielisyyttä edellisen puheenvuoron kanssa keskustelun 

kuluessa. 

Vertaistuki ja informaatio myös limittyvät kyselyn vastauksissa usein ja informaatioon 

saatetaan  suoraan  viitata  vertaistukena.  Näyttäisikin  siltä,  että  esimerkiksi  muiden 

kokemukset saattoivat usein lohduttaa ja rohkaista käyttäjiä tai auttaa näitä tekemään 

ratkaisuja omissa elämäntilanteissaan tai ongelmissaan. Tästä syystä näitä kategorioita 

on toisinaan vaikeaa erottaa toisistaan, eikä siihen ole välttämättä tarvettakaan kaikissa 

tapauksissa.
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5.2.1 Kokemukset tiedon jakamisesta keskustelussa

Tiedonhankinta näyttäisi olevan kyselyn vastaajille keskeinen osa sairauden hoitoa ja 

keskustelupalstan  rooli  informaation  jakamisen  kanavana  on  myös  tästä  syystä 

kiinnostava.  Kaikki vastaajat  olivat kiinnostuneita diabetesta koskevasta tiedosta kun 

törmäsivät siihen sattumalta ja lähes kaikki myös hakivat tietoa aktiivisesti. Vain kaksi 

vastaajaa  kertoi,  ettei  etsi  Kohtauspaikalta  tietoa,  joten  ilmeisesti  myös 

vertaisinformaatio kiinnostaa vastaajia. Toisaalta tulee huomioida, että mikäli henkilö 

haluaisi  vältellä  informaatiota,  hän  ei  todennäköisesti  hakeutuisi  diabetesta 

käsittelevälle keskustelupalstalle ja näin ollen ei päätyisi tämän kyselyn otantaan. 

Vastaajista suurin osa kertoi  saavansa informaatiota Kohtauspaikalta  usein tai  melko 

usein.  Muut  kyselyssä  tarkastellut  lähteet  eivät  olleet  yhtä  suosittuja,  vaikka  paljon 

informaatiota  saatiin  myös  esimerkiksi  hoitavalta  lääkäriltä,  muilta  verkkosivuilta  ja 

lukemalla diabetesta koskevia tutkimuksia. Moni vastaaja myös nimesi Kohtauspaikan 

itselleen  tärkeimmäksi  yksittäiseksi  tiedonlähteeksi,  joskin  jotkut  vastaajat  kertoivat 

tärkeimmän lähteen riippuvan siitä, minkälaista tietoa he olivat etsimässä.

Keskustelusta  saatava  informaatio  koettiin  useimmiten  suhteellisen  luotettavaksi:  41 

vastaajista piti Kohtauspaikalta saatua informaatiota melko luotettavana, joskin vain 4 

erittäin  luotettavana.  Diabetesliiton  keskustelupalstaa  pidettiin  selkeästi 

luotettavampana lähteenä kuin muita keskustelupalstoja,  joskin virallisemmat lähteet, 

kuten lääkäri ja Diabetesliiton verkkosivut katsottiin yleensä luotettavammiksi. Suurin 

osa  vastaajista  kertoi  kuitenkin  tarkastelevansa  informaatiota  kriittisesti  omien 

kokemusten  ja  muista  lähteistä  saadun  informaation  kautta:  noin  kaksi  kolmasosaa 

vastaajista  sanoi  hakevansa  vahvistusta  muista  lähteistä,  tosin  saman verran  haettiin 

vahvistusta muualta löydetylle informaatiolle Kohtauspaikalta.

”Sain valtavasti tietoa kun harkitsin pumppua. Paljon keskustelua ja luotettavaa  

tietoa  käyttäjiltä.  Toki  kirjoituksiin  pitää  suhtautua  melko  kriittisesti,  riippuu  

tietenkin aiheesta.” (K13)

Kuten  yllä  oleva  vastaaja  huomioi,  informaation  tyyppi  tai  aihe  saattaa  vaikuttaa 

merkittävästi  siihen,  miten  luotettavuutta  arvioidaan  ja  miten  luotettavaksi  palstaa 
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käyttäviltä vertaisilta saatu informaatio koetaan.

Vaikka lääkäreiltä saatuja ohjeita arvostettiin, monet kokivat heiltä saadun informaation 

yksipuolisena, sillä samat hoitosuositukset eivät sovi kaikille. 

”Keskustelupalsta on hyvä väline verkostoitumiseen. Hoitohenkilökunnan antama  

tuki ei välttämättä ole sitä mitä joku odottaa / kokee hyödylliseksi. On eri asia tietää  

sairaudesta  kuin  sairastaa  sitä  itse,  mitenkään  nyt  hoitavan  tahon  osaamista  

moittimatta.  On  vain  tympeää,  että  kaikille  syötetään  samaa  infoa,  joka  ei  

kuitenkaan kaikille käytännössä sovi.” (K12)

Lisäksi  hoitohenkilökunnan informaatiota  pidettiin  teoriapainotteisena,  mikä ei  yksin 

riitä  monimuotoisen  sairauden hoitamiseen arkielämässä.  Kohtauspaikalta  haettiinkin 

usein erityisesti kokemusperäistä tietoa, mikä näkyy myös keskustelun sisällössä, jossa 

kokemuksista kertomista ja kysymistä on runsaasti. Lääkäri ei välttämättä tiedä tämän 

tyyppisistä asioista, mutta kuitenkin tiedon saaminen muilta olisi helpompaa kuin sen 

pelkästään itse kokeilemalla saavuttaminen. Eräs vastaaja tiivistikin tämän merkityksen 

seuraavasti:

”Koen [tiedon jakamisen] mielekkääksi. Juuri sen vuoksi, että usein diabeteksen  

kanssa elää yksin ja ilman tällaisia palstoja joutuisi joka kerta keksimään pyörän 

uusiksi. Monet ovat kokeneet ja kokeilleet asioita, joita itse miettii. Samoin monesti 

tulee ihan uusia tapoja toimia eteen, joita ei itse edes olisi miettinyt.” (K35)

Toisaalta informaation subjektiivisuus saatettiin kokea myös ongelmallisena, sillä jotkut 

vastaajat toivoivat enemmän keskustelua hoitoon liittyvästä virallisesta informaatiosta 

tai tutkimuksen kautta saavutetusta tiedosta. 

Kuitenkin  myös  virallista  tai  sen  kaltaista  informaatiota  keskustelupalstalta  saatiin, 

mutta  jotkut  vastaajat  kokivat  muut  lähteet,  kuten  Diabetesliiton  verkkosivut, 

diabeteslehden tai hoitohenkilökunnan tärkeämpinä, sillä kokemusperäinen informaatio 

saattaa olla ristiriitaista. 

”Lääkäri  tietysti  on  tärkeä,  mutta  häntä  tapaan  vain  kerran  vuodessa.

Diabetesliiton  julkaisut  ja  esitteet  ovat  olleet  tärkeitä.  Diabetesliiton

keskustelupalsta on ollut erittäin  tärkeä  diabeteksen  toteamisen  jälkeen.  Se

tietoaines  ei  ole  siinä  mielessä  lääkärin  faktaa,  että  siellä  on  jopa  ristiriitaista
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tietoa (kukin uskoo oman tapansa oikeaksi). Mutta vertaistuki on ollut mahtavaa!” 

(K43)

Toisaalta toiset käyttäjät pitivät erilaisten näkemysten esiintymistä positiivisena myös 

informaation suhteen, sillä he kokivat, etteivät lääkärin antamat ohjeet toimineet heidän 

kohdallaan. Jotkut käyttäjät olivat myös kiinnostuneita vaihtoehtoisista hoitomuodoista, 

jotka  eivät  ainakaan vielä  kuulu  lääkäreiden edustamiin  virallisten  hoitosuosituksien 

piiriin.

Verkkokeskustelua koskevassa tutkimuksessa on aiemminkin todettu, että informaatiota 

on  miellyttävämpää  hankkia  nimettömänä  aiheista,  joista  puhuminen  kasvokkain 

muiden ihmisten kanssa koetaan vaikeaksi (esim. Flynn & Stana 2012). Tämä nousi 

esiin  myös  tässä  tutkielmassa:  jotkut  vastaajat  kertoivat,  että  joistain  asioista  on 

helpompi puhua keskustelupalstalla kuin muualla. 

”Ehkä  palstalle  on  helpompaa  kirjoittaa  henkilökohtaisista  asioista  kuin  puhua  

niistä  esimerkiksi  kasvokkain.  Itselleni  se  on  ainoa  paikka  keskustella  muiden  

diabeetikoiden kanssa, koska lähipiiristäni ei sellaisia löydy.”  (K39)

Yllä  käy  myös  ilmi  se,  ettei  kaikilla  diabeetikoilla  ole  lähipiirissään  mahdollisia 

vertaisinformaation lähteitä,  jolloin verkkokeskustelulla voi olla erityistä arvoa myös 

tästä syystä.

Toinen yleisesti verkkokeskustelun ominaisuus on se, että se ei ole ajallisesti rajoittunut, 

vaan kirjoittaa voi milloin tahansa ja siihen voi käyttää juuri niin paljon tai vähän aikaa 

kuin haluaa.  Myös Kohtauspaikan käyttäjät  näyttävät arvostavan tätä mahdollisuutta, 

sillä se nousee esille useammassa vastauksessa.

”Sieltä saa vastauksia nopeasti ja voi kirjoittaa juuri silloin, kun on itsellä aikaa”

(K22)

Keskustelupalstalle  ilmestyykin  viestejä  kaikkina  vuorokauden  aikoina.  Lisäksi 

verkkokeskusteluun  käytettävä  aika  ei  ole  rajallinen,  mikä  erottaa  sen  esimerkiksi 

lääkärin  tapaamisesta:  Kohtauspaikalla  saatettiin  helpommin  kysyä  ”pikkujutuista”, 

joiden käsittelyyn ei haluttu käyttää lääkärin vastaanottoaikaa.

”Hoitohenkilökunnalla ei aina ole kunnollista käsitystä lapsen diabeteksen hoidon 

sujumisesta  ja  rasittavuudesta  arkipäivässä,  mutta  keskustelupalstan  kautta
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tavoittaa ihmisiä, joilla on käytännöllistä omakohtaista kokemusta. Palstalta saa  

myös neuvoa "pikkujuttuihin", joita lääkäriltä ei ehkä viitsi kysyä vastaanottoajan 

rajallisuuden vuoksi.” (K20)

Sen lisäksi, että verkkokeskustelu on saavutettavissa milloin tahansa, käyttäjien määrä 

tekee  todennäköisemmäksi  sen,  että  vastauksia  kysymyksiinsä  saa  kohtuullisen 

nopeasti. Useat vastaajat mainitsivatkin arkielämän ongelmatilanteet, jotka pitäisi saada 

ratkaistua mahdollisimman pian. Yhteyden saaminen hoitohenkilökuntaan saattaa kestää 

pitkäänkin, jolloin ongelma on haitannut elämää jo jonkin aikaa. 

”'Asiantuntijat' ovat helposti saavutettavissa ja vastauksia saa nopeasti, kun osaa 

vaan suodattaa.  Nykyään polien yms. henkilökuntaa on välillä lähes mahdotonta

saada kiinni ” (K61)

Tietoa  näyttääkin  ilmaantuvan  palstalle  nopeasti,  etenkin  jos  jotain  erityistä  on 

tapahtunut tai käyttäjä on esittänyt kysymyksen.

Ongelmatilanteiden  lisäksi  suhteellinen  nopeus  on  merkittävää  myös  silloin,  kun 

hoitoon  liittyvää  uutta  tietoa  on  saatavilla,  mutta  ei  välttämättä  vielä  sellaisissa 

paikoissa,  joista  kaikki  keskustelupalstan  käyttäjät  sen  helposti  saisivat  käsiinsä 

esimerkiksi kirjoituskielen vuoksi.  Tässä näkyy myös esimerkiksi McKenzien (2003, 

26-27) korostama ajatus siitä, ettei kaikki tiedonhankinta ole tavoitteellista toimintaa, 

sillä  keskustelupalstan käyttäjät  saattavat  välittää toisilleen hyödyllistä  informaatiota, 

jota he eivät olisi välttämättä itse etsineet tai kaivanneet. 

”Kohtauspaikalla  on  lisäksi  muutama  erittäin  kielitaitoinen  ja  diabeteksen

hoitokäytännöistä kiinnostunut henkilö.  Yleensä viimeiset  uutuudet tulevat heidän

viesteissään  esiin  verraten  nopealla  tahdilla,  kun  vertaan  niitä  itse  käyttämiini

amerikkalaisiin diabeteshoitojen uutuuksia esitteleviin sivuihin.” (K26)

Informaation  saamisen  nopeus  kävikin  ilmi  esimerkiksi luvussa  5.1.1  mainitussa 

tapauksessa, jossa Levemir-insuliinin Kela-korvattavuus oli uhattuna.

Monet  käyttäjistä  pyrkivät  myös tarjoamaan saamaansa informaatiota  muille.   Usein 

tiedon  jakamista  pidettiin  merkittävänä  vertaistuen  muotona,  sillä  hyvä  hoito  vaatii 

paljon  tietoa  sairaudesta.  Informaatio  voikin  tukea  hoitoa  merkittävästi  esimerkiksi 
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tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja hoitovalinnoissa ja näin helpottaa henkilön arkielämää.

”Koen [tiedon jakamisen] erittäin mielekkääksi. Jokainen diabeetikko on yksilö ja

palsta  auttaa  juuri  siinä  omahoidon  hienosäädössä  tai  kokonaisvaltaisessa

motivoinnissa.” (K32)

Toisaalta  jotkut  kokivat,  että  informaation  jakaminen  muuttui  usein  kinasteluksi  tai 

väittelyksi, jolloin informaation tarjoaminen ei välttämättä tunnu yhtä palkitsevalta.

”Ei  ole  mielekästä  -  menee  kinasteluksi  ja  ivaavaksi  väittelyksi.  Saan  kuitenkin

tuoda esille näkemyksiäni, joita pidän tieteellisesti hyvin perusteltuina.” (K21)

Kuten aiemmissa tutkimuksissa (esim. Williamson 2005) ja teorioissa on tuotu esille, 

tiedolla  ei  ole  pelkästään  positiivisia  vaikutuksia.  Tarkastelluissa  keskusteluissa 

muutamia  kertoja esiintyi  suoraan  Wilsonin  (1996,  555)  esittämä  mahdollisuus 

terveyteen  liittyvän  informaation  kokemisesta  pelottavana,  mutta  käyttäjät  kuitenkin 

saattoivat arvostaa informaatiota sen herättämistä negatiivisista tunteista huolimatta:

”No  kiitti  kovasti  noista  linkeistä  vaikka  vähän  pelottavia  juttuja  ovatkin  :-\”

(KP15)

Lisäksi  eräs  kyselyn  vastaaja  huomautti,  että  voi  olla  ikävää  saada  tietää,  ettei  saa 

sellaista hoitoa omassa hoitopaikassaan kuin muualla saattaisi saada:

”Tieto  lisää  tuskaa;  muualla  paremmin  hoitovälineitä  saavat  diabeetikot  ovat

paremmassa  asemassa  mutta  en  halua  etua  heiltä  pois  vaan  oman  hoitotasoni

yltävän samaan.” (K48)

Toisaalta  tällainen  informaatio  koettiin  myös  positiivisena,  sillä  se  saattoi  aktivoida 

vaatimaan  vastaavaa  hoitoa  myös  omalta  kunnalta  esimerkiksi  lääkärikäyntejä  tai 

hoitovälineiden jakelua koskien.

”Tietoa  siitä,  miten  eri  puolella  Suomea  diabetesta  hoidetaan  eri  tavoin  (mm.

pumpun  yleisyys,  sensoreiden  käyttö,  hoitotarvikkeiden  saatavuus),  jotta  osaisin

vaatia itselleni minulle kuuluvat tarvikkeet.” (K10)

Räisäsen (2010, 42-43) muotoileman mallin mukaan käyttäjän aktiivisuudella on suora 

suhde siihen,  miten tämä oppii  saamastaan tiedosta.  Tässä tutkielmassa informaation 

saannilla  ja  kirjoitusaktiivisuudella  ei  näyttänyt  juurikaan  olevan  yhteyttä;  myös 

vähemmän kirjoittavat olivat tyytyväisiä löytämiinsä sisältöihin ja kertoivat saavansa 
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paljon informaatiota. Tulos on informaation osalta samankaltainen kuin Ballantinen ja 

Stephensonin  (2011,  335-336)  tutkimuksessa,  jossa  havaittiin  että  usein 

keskustelupalstalla  käyvät  passiiviset  kirjoittajat  saivat  sekä  tiedollista  että  henkistä 

tukea  samoin  kuin  aktiivisemmat  kävijät.  Kokemus  tiedonsaannista  on  toisaalta 

subjektiivinen ja ”paljon informaatiota” voi eri vastaajille tarkoittaa eri asioita. 

 

Joissakin aiemmissa tutkimuksissa (esim. Kenen ym. 2007) informaatio oli keskeisintä 

sisältöä  keskustelupalstoilla,  kun  taas  toisten  tutkimusten  (esim.  Lewis  ym.  2010) 

tulokset  viittasivat  siihen,  että  informaatiota  haettaisiin  ensisijaisesti  kaupallisilta 

sivuilta. Tämän tutkielman tulokset näyttäisivät sikäli tukevan molempia näkemyksiä, 

että  informaatio  oli  kyllä  keskeisessä  roolissa  Kohtauspaikalla,  mutta  myös  muita 

lähteitä  suosittiin  etenkin  virallisen  informaation  osalta.  Lisäksi  vertaistuki,  jota 

käsitellään  seuraavassa  luvussa,  näyttää  olevan  ainakin  yhtä  merkittävä  syy  tulla 

verkkokeskustelun pariin.

5.2.2 Kokemukset vertaistuesta keskustelussa

Lähes  kaikki  kyselyn  vastaajat,  jotka  olivat  jakaneet  informaatiota,  pyrkivät  myös 

tarjoamaan vertaistukea muilla tavoin.  Käyttäjät  vastasivat toistensa viesteihin varsin 

aktiivisesti ja moni kertoi myös ottavansa muihin käyttäjiin henkilökohtaisesti yhteyttä 

tarjotakseen vertaistukea. 

Noin  puolet  kyselyn  vastaajista  kertoi  halunsa  purkaa  diabetekseen  liittyviä  tunteita 

syyksi  keskustelupalstalle kirjoittamiseen.  Alla  olevassa vastauksessa tiedollisen tuen 

mahdollistaman ongelmatilanteiden ratkaisemisen lisäksi nousivat esille juuri tunteiden 

purkaminen ja huumori sairauden hoidossa jaksamisen tukena.

”Nopeita  vastauksia  ongelmatilanteissa.  Pohdiskelevia  keskusteluja

erityisongelmissa. Huumoripitoisia keskusteluja kaikesta maan ja taivaan välillä.  

Purkautumiskanavan, kun ottaa päähän.” (K18)

Samankaltaisia vastauksia oli useita, joskaan kaikki vastaajat eivät pitäneet tunteiden ja 

henkilökotaisten  asioiden  liian  laajasta  tai  yksityiskohtaisesta  käsittelystä 
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keskustelupalstalla.

Myös  vertaisilta  saatu  informaatio  ja  tiedollinen  tuki  näyttäytyvät  merkittävinä 

vertaistuen muotoina,  mikä jälleen korostaa informaation jakamisen ja henkisen tuen 

tiivistä  yhteyttä  sairauden  hoidossa.  Esimerkiksi  eräs  vastaaja  nimeää  ensisijaisesti 

kokemusten  jakamisen  ja  keskustelupalstalta  saatavan  tietomäärän  vertaistuen 

mielekkyydestä kysyttäessä:

”Kyllä. Kokemusten jakaminen ja muilta oppiminen. Keskustelupalstalla on valtava

tietomäärä, mitä sieltä saa.” (K13)

Informaatio  ilmeisestikin  tukee  käyttäjien  omahoitoa,  mutta  on  myös  selvää,  että 

keskustelu myös auttaa henkisessä jaksamisessa.

Informaatiosta  puhuttaessa  kävi  ilmi,  että  käyttäjät  kokivat  vertaisten  ymmärtävän 

heidän tiedontarpeitaan paremmin ja tarjoavan erilaista tietoa kuin muista lähteistä on 

saatavilla. Sama koski myös vertaistukea ehkäpä vielä voimakkaammin. Vastauksissa 

nousi esiin, että saman kokeneet ymmärtävät etenkin sairauteen liittyviä tunteita, kuten 

pelkoja  ja  väsymystä.  Edes  terveydenhuollon  henkilökunta  ei  välttämättä  ymmärrä 

sairauden hoidon raskautta, mikä on käynyt ilmi myös aiemmassa tutkimuksessa (Rubin 

& Peyrot 2001, 469-470), kuten myös tässä Kohtauspaikalle kirjoitetussa kommentissa:

”Yksi lääkäri vuosia sitten 'ilahdutti' sanomalla, että 'ei se voi niin vaikeaa olla.  

Sehän on pelkkää matematiikkaa!' ::)” (KP16)

Erityisesti  vertaisten  tarjoaman  tuen  toisena  merkittävänä  etuna  nousi  esille  se,  että 

toisten reaktiot koettiin helpommiksi kohdata kuin ns. ulkopuolisten, jotka eivät tunne 

sairauden arkea. Saman kokeneet saattavat tietää paremmin miltä ongelmatilanteet ja 

esimerkiksi  hoitoväsymys  tuntuu  eivätkä  tuomitse,  kuten  jotkut  saattavat  kokea 

esimerkiksi  hoitohenkilökunnan  tekevän,  mikäli  hoito  lipsuu  suosituksista.  Lisäksi 

sairastunutta kohtaan saatetaan tuntea sääliä joka voi tuntua epämiellyttävältä, vaikka 

olisikin hyväntahtoista.

”Suurin asia on se, että siellä toiset joutuvat elämään samanlaista elämää. Kukaan 

ei  säälittele  väärällä  tavalla,  eikä  useimmiten  toisaalta  myöskään  käske  

ryhdistäytyä jos hoitoväsymys iskee. Vertaistuki on siis ykkösjuttu, sanan täydessä 
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merkityksessä.” (K25)

Keskustelupalstan  kasvottomuudessa  saattaa  olla  merkittäviä  etuja  myös  vertaistuen 

suhteen,  sillä  henkilö  saattaa  kokea  helpommaksi  kertoa  henkilökohtaisista 

ongelmistaan nimettömänä. Lisäksi muut eivät tunne painetta reagoida asioihin, joihin 

eivät  todellisuudessa  halua  ottaa  kantaa  kun  viestejä  ei  ole  kohdistettu  erityisesti 

kenellekään.  Tällöin  saattaa  olla  helpompaa  kertoa  ongelmistaan,  kun  ei  tunne 

vaativansa muilta huomiota, kuten alla oleva vastaaja kertoo.

”Ainakin minua itseäni lohduttaa palstan "kasvottomuus".  En oikein osaisi ehkä  

hakea  apua  naama  naamaa  vasten,  mutta  Kohtauspaikalla  voin  kirjoitella  

pienistäkin  asioista  häpeämättä  heikkouttani.  Toisaalta  on  kivaa,  että  jokaista  

kirjoitusta  ei  aina  huomioidakaan  esimerkiksi  kuulumisketjuissa.  Näin  ei  tunne  

vievänsä voimavaroja muilta. Jos kertoisin saman pienen asian kasvotusten, olisi  

siihen pakko reagoida vaikka koko asia ei oikeasti kiinnostaisikaan.” (K25)

Toisaalta nimettömänä ja ilman fyysistä kohtaamista annettu vertaistuki voidaan myös 

kokea tietyllä  tapaa vajaaksi,  sillä samanlaista  henkilökohtaista  kontaktia palstalla ei 

välttämättä saa kuin tutumpien henkilöiden kanssa. 

”Toisinaan  koen  [vertaistuen  keskustelupalstalla  mielekkääksi]  ja  toisinaan  en.  

Tämä riippuu siitä millaista tukea toivon. Joskus olisi parempi nähdä henkilö, jolle 

antaa tai jolta saa tukea. Keskustelupalsta on kuitenkin "vajaata" tukea” (K33)

Caplan ja Turner (2007, 986) ovatkin havainneet aiemmin, että kasvokkaisen kontaktin 

puute  ja  ryhmän  epäsäännöllisyys  ovat  juuri  verkkoyhteisöissä  jaettavan  vertaistuen 

merkittäviä heikkouksia.

Tätä aukkoa saattaa kuitenkin osaltaan täyttää se, että käyttäjät voivat tutustua toisiinsa 

lähemmin yksityisviestien kautta  tai  kokonaan keskustelupalstan ulkopuolella.  Jotkut 

käyttäjät  kertovatkin  luoneensa  lähempiä  ystävyyssuhteita  toisiin  käyttäjiin 

tutustuttuaan heihin ensin palstalla tai mahdollisesti tapaamisissa, joita Kohtauspaikan 

käyttäjät järjestävät.

”Olen löytänyt KP:n kautta ikuisia ystäviä. Osasta olen jo joutunut kuoleman kautta  

luopumaankin ja tuntenut silloin suurta surua. Yhteiset tapaamiset livenä muiden  

diabeetikoitten kanssa ovat ihania keinoja jakaa vertaistukea ja kahvittelut saivat  
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alkunsa KP:lta.” (K37)

Tällöin keskustelupalstalla olevien niin sanottujen heikkojen siteiden hyötyjen lisäksi 

käyttäjät  saattavat  saada  positiivia  kokemuksia  lähemmissä  ihmissuhteissa,  jotka 

syntyvät heidän välilleen palstalla alkaneen keskustelun seurauksena. Toisaalta jotkut 

käyttäjät  saattoivat  tuntea  itsensä  ulkopuolisiksi,  kun  toisensa  paremmin  tuntevat 

käyttäjät vastasivat herkemmin toistensa viesteihin.

Edellisessä  luvussa  mainittiin,  ettei  kirjoitustiheydellä  vaikuttanut  olevan  suhdetta 

siihen,  miten  käyttäjät  kokivat  saavansa  informaatiota.  Vertaistuen  osalta  tulokset 

vaikuttavat hieman erilaisilta: henkilöt, jotka mielestään tarjosivat tukea toisille usein, 

kokivat  myös  saavansa  sitä  enemmän.  Tässä  suhteessa  tuloksia  voidaan  pitää 

samansuuntaisina  kuin  van  Uden-Kraanin  ym.  (2008)  tuloksia,  joissa  passiiviset 

kirjoittajat  kokivat  vähemmän  esimerkiksi  yhteisyyden  ja  ymmärretyksi  tulemisen 

kokemuksia kuin palstalle kirjoittavat käyttäjät. Niille, jotka eivät itse kirjoita palstalle 

onkin  mahdotonta  kirjoittaa  yksilöityjä  viestejä,  jolloin  suhteet  saattavat  jäädä 

heikommiksi.  Toki  kaikki  käyttäjät  eivät  vertaistukea  keskustelupalstalta  haluakaan, 

vaan jättäytyvät mieluummin sivuun ja vain lukevat muiden kokemuksista.

”En hae sieltä henkilökohtaista tukea, luen muiden kokemuksia ja otan tarvittaessa 

opikseni.” (K16) 

Toisaalta jotkut käyttäjät myös kokivat, etteivät saaneet vertaistukea vaikka sitä olisivat 

halunneet, mikä saattaa vähentää halukkuutta kirjoittaa palstalle.

”Kohtalotoveruus”  eli  vertaisuus  näyttää  myös  tämän  tutkielman  perusteella  olevan 

keskeinen teema keskustelupalstan merkityksistä niiden käyttäjille myös henkisen tuen 

jakamisessa: suuri osa tunsi saavansa enemmän tukea muilta diabeetikoilta.

”Tätä  sairautta  ei  voi  täysin  ymmärtää  kuin  toinen  diabeetikko.  Ja  yhdellä  

diabeetikolla ei voi olla liikaa diabeetikkovertaisiaan ympärillään. Sama sairaus  

yhdistää ja lähentää. - - Ennen kyseisen keskustelupalstan löytämistä en tuntenut  

yhtään diabeetikkoa. Nyt koen tuntevani monia ja olen saanut heiltä enemmän apua 

ja tukea sairaudessani kuin yhdeltäkään hoitavalta taholtani.” (K24)

Niin kuin tästäkin lainauksesta käy ilmi, osa vastaajista kertoi, ettei tunne diabeetikoita 

lainkaan  muualta  kuin  Kohtauspaikalta.  Tällöin  verkkokeskustelu  saattaa  olla  ainoa 
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vertaistuen lähde, jossa lisäksi voi lähemmin tutustua ihmisiin, joiden kanssa keskustelu 

tuntuu sujuvan erityisen hyvin. Lisäksi monille näyttäisi olevan helpottavaa tietää, ettei 

ole tunteidensa tai ongelmiensa kanssa yksin.

”- -lohduttaa kun saa lukea että muitakin ottaa välillä pannuun tää deee!!!!!!!!!!!!” 

(KP34)

Vertaisuus  sairauteen  liittyen  ei  kuitenkaan  aina  riitä  tekemään  ihmisistä  tai  heidän 

kokemuksistaan  niin  samankaltaisia,  että  toisten  tukeminen  olisi  ongelmatonta:  eräs 

vastaaja kertoikin henkisen tuen mielekkyydestä kysyttäessä, että koki ryhmän olevan 

liian heterogeeninen.

”En. Liian heterogeeninen porukka.” (K2)

5.2.3 Näkemykset keskustelupalstan toiminnasta ja sisällöstä

Keskustelukulttuuria  palstalla  kuvailtiin  usein  hyväksi  tai  ainakin  paremmaksi  kuin 

muilla  vastaavilla  suomenkielisillä  keskustelupalstoilla  ja  myös  sisältöön  oltiin 

useimmiten  tyytyväisiä.  Täysin  ongelmatonta  keskustelu  ei  kuitenkaan  ole:  osa 

käyttäjistä koki keskustelun muuttuvan liian usein epämiellyttäväksi tai loukkaavaksi. 

Tämä  voi  olla  osasyy  siihen,  että  jotkut  käyttäjät  eivät  osallistu  keskusteluun 

aktiivisesti. Toisaalta sama todennäköisesti pätee mihin tahansa ryhmään verkossa tai 

muualla.  Etenkin  palstalta  poistuneiden  käyttäjien  mielipiteet  saattaisivat  kuitenkin 

tuoda valoa mahdollisiin keskustelun ongelmiin. Joka tapauksessa suurin osa vastaajista 

kokee keskustelupalstan rohkaisevana ja itselleen merkittävänä.  Yleisesti  näyttäisikin 

siltä,  että  yhteisöllisyydellä  on  suuri  merkitys  käyttäjille,  mikä  on  tullut  ilmi  myös 

Kenenin, Shapiron, Friedmanin ja Coynen (2007, 765-766) tutkimuksessa.

Yhteisön  muodostuminen  kohtauspaikalla  näkyy  muun  muassa  siinä,  että  käyttäjät 

näyttävät  tietävän  toistensa  hoidosta  ainakin  jonkin  verran.  Lisäksi  tapaamisten 

järjestäminen nousee esille käyttäjien vastauksissa, mikä kertonee siitä,  että käyttäjät 

viihtyvät toistensa seurassa ja haluavat muodostaa lähempiä suhteita. Vaikuttaakin siltä, 

että ainakin osa käyttäjistä on muodostanut keskenään varsin tiiviin yhteisön.

”Keskustelupalsta kokoaa yhteen suuren joukon ihmisiä, jotka kohtaavat arjessaan 
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samanlaisia ongelmia kuin itsekin.  Monesti  tulee tunne, että ymmärtää toista ja  

hänen kokemuksiaan jo puolesta sanasta. Henkilöistä, joita ei ole koskaan tavannut,  

tulee tärkeitä ja varsinkin vaikeaa vaihetta elävät ovat usein ajatuksissa.” (K65)

Tiiviin yhteisön varjopuolena joissakin vastauksissa tulee esille se, että uudet käyttäjät 

saattavat kokea yhteisön sisälle pääsyn vaikeaksi, koska käyttäjät mieluummin vastaavat 

ennestään tutuille käyttäjille. Vastauksen saaminen ensimmäiseen viestiin onkin Joycen 

ja Krautin (2006, 740) mukaan tärkeää uuden käyttäjän sitoutumiselle. Jotkut käyttäjät 

kokivat myös, että palstalle pitää osata kirjoittaa tietyllä tavalla tullakseen hyväksytyksi 

vakikäyttäjien keskuudessa.

”Olen saanut moitteita. Keskustelupalsta on sisäänlämpiävä koska samat ihmiset  

keskustelevat keskenään vuodesta toiseen. Siellä pitää osata kirjoittaa hyväksytyllä 

tavalla. Se tapa ei ole minun tapani.” (K40)

Informaation  jakaminen  keskustelupalstalla  koettiin  yleisesti  ottaen  mielekkääksi,  ja 

kuten  on  jo  tullut  ilmi,  sitä  tapahtuu  keskustelupalstalla  varsin  paljon.  Etenkin 

kokemusten kautta saatua informaatiota arvostettiin, sillä sitä on vaikea saada muilta 

kuin  vertaisilta.  Informaatiota  pidetään  pääosin  luotettavana,  mutta  useimmat 

suhtautuvat siihen kuitenkin varauksella,  mikä on täysin ymmärrettävää,  etenkin kun 

informaation tarjoaja esiintyy nimettömänä. 

”Olenko tyytyväinen keskustelupalstalta saamaani tietoon? Olen saanut palstalta  

perspektiiviä diabeteksen kanssa elämiseen. Olen saanut tietoa, jota en ikinä olisi  

kuullut lääkäriltä (esim. lohen vaikutukset verensokeriin), joten olen enemmän kuin 

tyytyväinen saamaani tietoon. Toinen puoli tietenkin on, että pitää ymmärtää, että 

kyseessä on avoin nettifoorumi, johon voi kirjoittaa kuka vain mitä vain.” (K10)

Verkossa  ei  voidakaan  täysin  valvoa  käyttäjien  kirjoituksia  ja  niiden 

paikkansapitävyyttä,  joten  varovaisuus  on  paikallaan  (Timimi  2012,  2-3).  Toisaalta 

Hoffman-Goetzin,  Donnellen  ja  Thomsonin  (2009,  93-94) tutkimuksessa  suurin  osa 

verkkokeskustelun  informaatiosta  osoittautui  yhdenmukaiseksi  virallisten 

hoitosuositusten kanssa. Osa Kohtauspaikan käyttäjistä olikin tyytyväisiä nimenomaan 

siihen, ettei kaikki informaatio vastannut virallisen terveydenhuollon linjaa. Vastaajat 
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halusivat myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja koskevaa informaatiota, jota voi soveltaa 

kokeillen omaan hoitoon vaikkeivät vaikutukset olisikaan täysin kliinisesti tutkittuja tai 

virallisten tahojen hyväksymiä.

”Suurilta  linjoiltaan  hoitoni  on  ihan  hanskassa,  mutta  etsin  vielä  niitä  pieniä  

vinkkejä/juttuja, jotka tekevät hoidosta helpompaa. Lisäksi kuulen mielelläni myös 

näitä ns. virallisterveellisestä linjasta poikkeavia mielipiteitä, joita voi soveltuvin  

osin miksata omaan hoitoon. Kohtuus kuitenkin kaikessa.” (K32)

Myös  informaation  jakamisen  nopeuteen  oltiin  tyytyväisiä  esimerkiksi  jo  aiemmin 

mainittuihin ongelmatilanteisiin liittyen.

”Odotan,  että  muitakin  kiinnostaa  samat  aiheet/ongelmat.  Ainakin  

ongelmatilanteissa vastaus tulee keskimäärin 5 minuutissa.” (K31)

Samoin kuin informaation jakamista,  suurin osa käyttäjistä piti  vertaistuen jakamista 

Kohtauspaikalla  mielekkäänä.  Keskustelupalstan  merkitystä  tässä  suhteessa  saattaa 

korostaa  se,  että  jotkut  vastaajat  nimesivät  sen  ainoaksi  lähteeksi,  josta  saivat 

vertaistukea.  Verkossa  voikin  olla  helpompi  löytää  juuri  tietystä  aihepiiristä 

kiinnostuneita  ihmisiä.  Myös  hyvänä  pidetty  keskustelukulttuuri  vaikuttanee 

tyytyväisyyteen.  Mahdollisena  ongelmana  vertaistuen  jakamisessa  useimmiten  nousi 

esille sisäpiirin muodostuminen.

Anonymiteetti  tällä  keskustelupalstalla,  kuten  käyttäjien  mielestä  yleisemminkin, 

näyttää toimivan sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä vertaistuen kannalta. 

Tähän  ilmiöön  onkin  kiinnitetty  aiemmassa  tutkimuksessa  huomiota  useita  kertoja 

(esim.  Loader  ym 2002,  Caplan  & Turner  2005,  Flynn  & Stana  2012).  Positiiviset 

kokemukset  saattoivat  liittyä  esimerkiksi  siihen,  että  henkilökohtaisiksi  koetuista 

asioista  on  helpompaa  kertoa  ja  Kohtauspaikalla  tällaisten  asioiden  jakamiseen 

suhtauduttiin rohkaisevasti.

”Tällä  palstalla  anonymiteetti  toimii  positiivisella  tavalla  -  voi  todella  avautua

jostakin  hankalaksi  koetusta  tilanteesta  tai  tunteesta  ja  yleensä  siihen

kommentoidaan jotenkin positiivisella tai rohkaisevalla sävyllä ja jakamalla omia

kokemuksia.” (K26)

Toisaalta  anonyymin  keskustelun  koettiin  mahdollistavan  ilkeiden  viestien 
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kirjoittamisen  toisille  käyttäjille,  jolloin  vertaistukea  kaipaava  saattaa  todella 

loukkaantua.

Suurin  osa  käyttäjistä  kokikin  joskus  kohdanneensa  epämiellyttäviä  viestejä,  joskin 

useimmat  suhtautuivat  niihin  siten,  että  verkkokeskustelussa  tällaiset  viestit  on  vain 

hyväksyttävä  ja  oltava kiinnittämättä  niihin  sen  enempää  huomiota.  Toisaalta  eräs 

vastaaja  kertoi aiemmin lopettaneensa palstalle kirjoittamisen saamiensa loukkaavien 

viestien vuoksi ja lisäksi muutamat olivat pitäneet taukoa Kohtauspaikalla käymisessä. 

Jotkut  mainitsivat  myös  suodattavansa  viestejä  tietyiltä  käyttäjiltä  pois  omasta 

näkymästään, mikäli kokivat näiden kirjoittavan usein loukkaavalla tai muutoin ikävällä 

tavalla.

”Paljon provokatiivisia viestejä joiltain käyttäjiltä, mutta näihin olen oppinut ajan

myötä suhtautumaan oikein (eli 'ohittamalla' ollen provosoitumatta). Käytän myös

'estolistaa',  jonka  avulla  voin  olla  lukematta  kokonaan  joidenkin  nimimerkkien

kirjoituksia.” (K1)

Loukkaavien  viestien  lisäksi  erityisen  usein  nousivat  epämiellyttävinä  esille  viestit, 

joissa kirjoittajan koettiin sitoutuvan ehdottomasti johonkin näkemykseen huomioimatta 

sitä, että samat ratkaisut eivät toimi kaikilla ja kaikissa ratkaisuissa on niin hyvät kuin 

huonotkin puolensa. 

”Jotkut  ovat  liian yksipuolisesti  omaa asiaansa esittämässä.  Ovat  haitaksi  niille,

joilla on vähän tietoa ja kokemusta.” (K4)

Muutamat kyselyvastauksissa ilmenneet ylläpidon toimintaan liittyvät kommentit olivat 

pääasiassa positiivisia, joskin joitain toiveita esitettiin.  Esimerkiksi eräs vastaaja toivoi, 

että  liiton  henkilökunta  tekisi  keskustelunaloituksia,  joissa  käyttäjät  aktivoituisivat 

jakamaan informaatiota.

”Diabetesliitto  voisi  ihan  hyvin  avata  osion,  jossa  se  alustaisi  hoitoon  liittyviä

asioita  keskustelun  avauksiksi.  Kohtauspaikalla  on  mielestäni  poikkeuksellisen

asiantuntevia  ja  aktiivisia  keskustelijoita  paljon.  tätä  aktiivisuutta  kannattaisi

hyödyntää.” (K26)

Eräs  vastaaja  kiitteli  ylläpidon  aktiivisuutta  moderoinnissa  niissä  tapauksissa,  kun 

keskustelu äityy loukkaavaksi: 
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”Tarkoituksellista  loukkaamista,  lyttäämistä  (DLT  käytti  juuri  hyvää  termiä  -

vertaismollaaminen),  tärkeilyä  ja  pilkunviilausta,  joka  ei  auta  kysyjää  millään

tavalla.  Halventavia ja rasistisia kirjoituksia.  Palstan moderointi  toimii  kuitenkin

hyvin ja räikeimmät viestit poistetaan - siitä suuri kiitos DLT:lle.” (K65)

Myös Diabetesliiton aktiivisuutta diabeteksen hoitoon liittyvissä kysymyksissä pidettiin 

positiivisena asiana, mikä ilmeni keskustelupalstalla kiitoksina liiton kannanotoista ja 

uutisoinnista. 

5.2.4 Keskustelun vaikutukset hoitokäyttäytymiseen 

Useat  kyselyn  vastaajat  kertoivat  Kohtauspaikan  vaikutuksista  omaan 

hoitokäyttäytymiseensä ja -tuloksiinsa. Monissa tapauksissa vaikutukset ovatkin varsin 

suoria kuvauksia siitä, miten vertaisinformaatio tai -tuki on vaikuttanut heidän omaan 

toimintaansa. Myös verkkokeskustelussa on nähtävissä samansuuntaisia viitteitä, vaikka 

ne ovatkin usein hieman vähemmän suoria. Myös Savolaisen (2008, 64-66) ja Räisäsen 

(2010,  15)  aiemmin esitettyjen näkemysten perusteella  voitaisiin  ajatella,  että  tiedon 

jakamisessa  tapahtuvan  tiedon  muuttumisen  osaksi  käyttäjän  omaa  ajatusmaailmaa 

näkyisi jotenkin heidän hoitokäyttäytymisessään. Noin kaksi kolmasosaa vastanneista 

koki,  että  Kohtauspaikalla  käyminen  oli  jotenkin  vaikuttanut  heidän  käsitykseensä 

itselleen parhaasta hoidosta. Kohtauspaikalta saatiin esimerkiksi monipuolisesti tietoa, 

jonka avulla voi hoitaa itseään paremmin. 

”No  todellakin,  lääkärit  ehdottavat  aivan  päinvastaista  (jo  monesti  entistä

huonommaksi  johtanutta  vaihtoehtoa)  kohtauspaikalta  saa  monipuolisempia

neuvoja ja ajatuksia eri näkökulmista. Täällä ymmärretään että ihminen on yksilö

eikä insuliiniherkkyyttä voi laskea matemaattisella yleiskaavalla.”  (K55)

Vaikutukset hoitomotivaatioon tulivat ilmi jo aiemmin ja myös ihmisten kokemuksissa 

keskustelupalstalla  käyminen  näyttäisi  parantavan  hoitomotivaatiota:  39  kyselyn 

vastaajista  kertoi  hoitomotivaationsa  parantuneen  Kohtauspaikalla  käymisen  myötä. 

Myös  esimerkiksi  MacPhersonin  (2004,  10-11)  tutkimuksessa  havaittiin  vertaistuen 

vaikutus hoitomotivaatioon. Hoitomotivaatio saattoi kohota esimerkiksi kun käyttäjä sai 
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tietää, ettei ole tilanteessaan yksin.

”Hoitomotivaationi  yleensä  paranee  keskustelupalstan  lukemisen  myötä,  kun

muistan, että en ole yksin tilanteessa ja asiat voisivat olla huonomminkin.” (K39)

Myös muiden tunneilmaisu saattoi antaa tunteen siitä, ettei ole yksin väsymyksen tai 

ongelmien  kanssa.  Kuitenkin  myös  positiivisista  tunteista  saatetaan  saada  voimaa. 

Esimerkiksi toisten positiivista suhtautumista asioihin saatettiin kehua:

”Sun  kuppi  on  selvästi  puolitäysi  eikä  puolityhjä!  'Semihyvä'  on  niiiin  paljon

paremmin sanottu kuin vaikka 'pikkasen yläkanttiin'. Asennetta!” (KP4)

Tämän lisäksi toisten käyttäjien kokemukset saattoivat parantaa hoitomotivaatiota: eräs 

käyttäjä kertoi jaksavansa huolehtia itsestään paremmin, kun tiesi muidenkin selvinneen 

hoidosta hankalinakin aikoina.

”KP palstalla kirjoittavat ovat kymmeniä vuosia selvinneet vaikeistakin omahoidon

karikoista  ja  vertaistukea  saamalla  jaksaa  omaakin  hoitoväsymystä  yrittää

lieventää.” (K49)

Toisten kokemukset  saattoivat myös suoraan muuttaa omaa hoitokäyttäytymistä,  kun 

käyttäjä  havaitsi  jonkin  toisen  keskustelijan  omaksuman  hoitotavan  tai  -välineen 

toimivan myös itsellään.

Vaikka  keskustelupalstalla  käyminen  näyttikin  yleisesti  nostavan  hoitomotivaatiota, 

muutama vastaaja kertoi avoimissa vastauksissa myös hoitomotivaation laskemisesta. 

Kuitenkin  keskustelupalstan  vaikutuksista  suoraan  kysyttäessä  vain  kaksi  kertoi 

hoitomotivaationsa  laskeneen  ja  heistäkin  toinen  vastasi  hoitomotivaation  myös 

kasvaneen.  Onkin  mahdollista,  että  ihmiset  kokevat  joidenkin  asioiden 

keskustelupalstalla  laskevan  hoitomotivaatiotaan  ja  toisten  nostavan  sitä,  jolloin 

kokonaisuus  saattaa  negatiivista  kokemuksista  huolimatta  muodostua  positiiviseksi. 

Yksi mahdollinen syy hoitomotivaation laskuun saattoi olla se, että henkilö sai tietää 

muiden saavan parempaa hoitoa omassa hoitopaikassaan tai kotikunnassaan. Tällaisen 

informaation positiivisempi vaikutus  saattoi  kuitenkin olla  aktivoituminen vaatimaan 

hoidon laadun parantamista, kuten kävi ilmi luvussa 5.2.2.

”Olen tajunnut vasta palstan kirjoituksista, kuinka valtavan eriarvoisia diabeetikot

ovat hoidon saatavuuden ja laadun suhteen. Tämä on vähentänyt hoitomotivaatiota
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melkoisesti.” (K65)

Lisäksi toisten onnistuminen hoidossa saattoi tyytyväisyyden lisäksi aiheuttaa tunteita 

omasta  epäonnistumisesta,  etenkin  jos  nämä  kokivat  paremmat  tuloksensa  yhä 

epäonnistumisina. Epäonnistumisen tunteet saattavat vaikuttaa myös hoitomotivaatioon 

negatiivisesti.

Aiemmin  tuli  jo  ilmi,  että  käyttäjät  vaikuttivat  kiinnostuneilta  kokeilemaan  itsekin 

muiden hyväksi  havaitsemia  toimintamalleja  ja  arvostivat  sitä,  ettei  kaikkea  tarvitse 

oppia  ”kantapään  kautta”.  Kyselyn  vastaajista  34  kertoikin  muiden  käyttäjien 

kokemusten  rohkaisseen  heitä  kokeilemaan  uusia  hoitovaihtoehtoja.  Informaatiota 

saatettiin myös saada kokonaan uusista tavoista hoitaa itseään tai asioista, joiden ei ollut 

aiemmin ajatellutkaan vaikuttavan esimerkiksi verensokeritasapainoon.

Varsinaisten hoitotapojen muutosten lisäksi toisten toiminnasta saattoi saada rohkeutta 

omaan hoitoon. Shiun,  Kwanin ja Wongin (2003, 150) tutkimuksessa osa diabeetikoista 

kokikin, että hoitotoimenpiteet saattavat herättää huomiota ympäristössä, mikä aiheuttaa 

pelkoa hoitaa itseään tarvittavalla tavalla muualla kuin kotona.

”Muiden kannustamana uskallan  tehdä diabetekseen liittyviä  asioita  myös  kodin

ulkopuolella, kuten mitata verensokeria.” (K3)

Käyttäjät saattoivat kokea samankaltaista rohkaistumista vaatia parempaa hoitoa, kun 

saivat  tietää,  että  esimerkiksi  muissa  kunnissa  tarjotaan  hoitomahdollisuuksia,  joita 

heille ei ole tarjottu. Lisäksi tukea saatettiin saada siihen, ettei henkilökunnan antamaa 

informaatiota  enää  otettu  vastaan  ainoana  totuutena,  vaan  omia  kokemuksia  ja 

mielipiteitä uskallettiin tuoda paremmin esille.

”Toisten kokemukset laittaa tutkiskelemaan saamaani hoitoa ja sen pätevyyttä. Ei

tarvitse  tyytyä  välimalliratkaisuihin,  kun  voi  esim.  elävillä  esimerkeillä  osoittaa

jonkin  asian  toimivuuden  myös  hoitohenkilökunnalle.  Uskallan  nykyään  myös

perustella valintani rohkeammin hoitohenkilökunnalle.” (K24) 
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6 POHDINTA 

Tutkielmassa  käsiteltiin  Suomen  Diabetesliiton  keskustelupalstalla  tapahtuvaa 

verkkokeskustelua  ja  ihmisten  kokemuksia  siitä.  Näyttää  siltä,  että  vastaajat  ovat 

kiinnostuneita  paitsi  osallistumaan  keskusteluun  myös  pohtimaan  sen  merkityksiä 

itselleen  ja  muille,  sillä  kyselyyn  saatiin  paljon  pitkiä  ja  kuvailevia  vastauksia. 

Kokemukset keskustelusta ja sen vaikutukset hoitokäyttäytymiseen koettiin useimmiten 

positiivisina, joskin joitakin kritiikin tai kehitysehdotusten aiheita tuli ilmi.

6.1 Tutkimustuloksia koskevat johtopäätökset

Erityisen kiinnostavalta tuloksissa vaikuttaa se, miten vahva merkitys informaatiolla on 

vertaistuessa, sillä sen merkitys ei näytä rajoittuvan käyttäjää auttaviin neuvoihin, vaan 

erityisesti  muiden  jakamilla  kokemuksilla  näyttää  olevan  merkitystä  henkisen 

jaksamisen kannalta.  Tuloksia  tarkastellessa tulee huomioida,  että  kaikki  aineisto  on 

saatu diabetesta käsittelevältä keskustelupalstalta ja sen käyttäjiltä, joten tulokset eivät 

ole  missään  tapauksessa  yleistettävissä  kaikkiin  diabeetikoihin.  Käyttäjät  ovat  usein 

aktiivisia tiedonhakijoita, ja jo keskustelupalstalla käyminen osoittaa kiinnostusta omaa 

terveydentilaa ja siitä keskustelemista kohtaan. Tietoa onkin voitu ensisijaisesti saada 

siitä, millainen merkitys keskustelupalstalla on käyttäjilleen. 

Informaatiota  keskustelupalstalla  jaettiin  varsin  paljon  ja  suurin  osa  vastaajista  oli 

ainakin  osittain  tyytyväisiä  keskustelupalstan  informaatiosisältöön.  Osa  vastaajista 

kertoi kuitenkin hakevansa virallista informaatiota enemmän muualta ja keskittyvänsä 

keskustelupalstalla  kokemuksen  kautta  saatuun  informaatioon.  Tämä  vastaa  aiempia 

näkemyksiä  siitä,  että  erityisesti  tietoa  jota  voi  saada  vain  vertaisilta  haettaisiin 

keskustelun  kautta  ja  virallista  informaatiota  enemmän  muista  lähteistä.  Tässä 

tutkielmassa  käyttäjät  viittasivat  vastauksissaan  kuitenkin  useammin  virallisiin 

lähteisiin, esimerkiksi tietokirjoihin ja Diabetesliiton verkkosivuihin, kuin kaupallisiin 

lähteisiin,  joista saatiin eniten informaatiota Lewisin ym. (2010, 339) tutkimuksessa. 

Tähän saattaa olla syynä se, että painonhallintaan on tarjolla kaupallisia ratkaisuja ja 
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pitkäaikaissairautena  diabetesta  hoidetaan  puolestaan  pääasiassa  virallisen 

terveydenhuollon piirissä.

Toisten  kokemusten  kuuleminen  saattoi  olla  tärkeää  esimerkiksi  oman  hoidon 

suunnittelussa  ja  monet  vastaajat  pitävät  kokemusten  jakamista  miellyttävämpänä 

silloin,  kun  muutkin  keskustelijat  ovat  kiinnostuneita  samoista  asioista. 

Kyselyaineistossa  vastaajat  viittasivatkin  useita  kertoja  Kohtauspaikalta  saamaansa 

ymmärrykseen  ja  siihen,  että  saattoivat  kohdata  samankaltaisia  asioita  kokeneita 

ihmisiä. Esimerkiksi ammattilaisten tai tutkimuksen tarjoamaa informaatiota ei sinänsä 

väheksytty,  mutta  käyttäjillä  näyttää  olevan  tarve  kohdata  ihmisiä,  jotka  joutuvat 

kokemaan  sairauden  arjen  samoin  kuin  he  itse  ja  ratkaisemaan  samantyyppisiä 

ongelmia.  Sama  ilmiö  on  havaittu  tärkeäksi  aiemmissakin  tutkimuksissa,  joskin 

vertaisten  merkitys  nousee  esiin  ehkäpä  vielä  useammin  henkisen  tuen  yhteydessä. 

(esim. MacPherson ym. 2004, Lewis ym. 2010, Ballantine & Stephenson 2011).

Kokemuksilla saattaa olla merkitystä myös keskustelupalstan yhteisön rakentumiselle, 

sillä monista vastauksista voisi päätellä, että käyttäjät ovat kiinnostuneita kokemuksista 

myös tunnesyistä ja esimerkiksi ajattelevat hankalassa tilanteessa olevaa Kohtauspaikan 

kävijää tavallista useammin. Kokemusten runsaaseen jakamiseen oltiin sekä tyytyväisiä 

että tyytymättömiä, sillä kokemusperäinen informaatio koettiin erittäin tärkeäksi, mutta 

jotkut  vastaajat  toivoivat  enemmän  keskustelua  diabetestutkimuksesta  ja  virallisesta 

informaatiosta.  Toisaalta  myös  tutkimustuloksiin  ja  uuteen  informaatioon  viitattiin 

keskustelussa ja löydetyn virallisen informaation jakaminen muiden käyttäjien kanssa 

tuli  esiin  myös  kyselyvastauksissa.  Lisäksi  viralliseen  informaatioon  liittyi 

kiinnostavana ilmiönä aktivoituminen toimintaan, sillä käyttäjät pohtivat, mitä voisivat 

yhdessä tehdä asioiden hyväksi. 

Silloin kun virallista informaatiota jaettiin verkkoviestinnän ja heikkojen suhteiden edut 

näyttivät  nousevan  erityisesti  esiin.  Useiden  käyttäjien  seuratessa  omia 

kiinnostuksenkohteitaan  he  saattavat  löytää  suuria  määriä  informaatiota,  joka  on 

verkkofoorumin kautta  helppoa ja  nopeaa  jakaa  monille  muille  ihmisille.  Erityisesti 

viestinnän nopeus ja se, että keskustelupalstalle voi mennä milloin tahansa, sai kiitosta, 
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mikä vastaa aiempia oletuksia verkkoinformaatiosta (Haasio & Savolainen 2005, 135-

136).  Myös  negatiiviset  piirteet  olivat  aiempien  oletusten  mukaisia:  informaatioon 

suhtauduttiin  varauksella,  sillä  keskustelijat  eivät  voi  aina  tietää  miten  luotettavasta 

lähteestä informaatio on saatu, etenkin jos lähteeseen ei ole suoraa viittausta (emt. 136). 

Myös  tunteisiin  liittyviä  sisältöjä  keskustelussa  esiintyi  merkittäviä  määriä.  Myös 

kyselyssä  nämä  aiheet  nousivat  pintaan,  sillä  joillekin  Kohtauspaikka  oli  tunteiden 

purkamisen kanavana erittäin tärkeä ja monet pitivät toisten kannustamista ja tukemista 

keskeisenä  osana  toimintaa.  Toisaalta  osa  vastaajista  oli  kiinnostuneita  ensisijaisesti 

tiedollisesta sisällöstä eivätkä kaivanneet vertaistukea palstalta lainkaan. Niin tiedollisen 

kuin  henkisen  tuen  merkitykset  nousivat  kuitenkin  useissa  vastauksissa  esiin  niin 

hoitoon  liittyvien  ongelmien  ratkaisussa  tai  päätösten  tekemisessä  kuin  yleisessä 

henkisessä  jaksamisessakin.  Vertaisuus  vaikuttaakin  emotionaalisen  tuen  kannalta 

ehkäpä vielä keskeisemmältä kuin tiedollisten sisältöjen, sillä monet vastaajat kokivat, 

että erityisesti diabeetikot kykenevät ymmärtämään ja tukemaan heitä erityisellä tavalla, 

koska tietävät millaista arkielämä diabeteksen kanssa voi olla.

Verkossa toimivan yhteisön edut ja haitat  näyttäytyivät myös vertaistuen yhteydessä. 

Anonymiteettiä  pidettiin  erityisesti  vertaistuen  kannalta  usein  positiivisena,  sillä 

kasvottomana omista ongelmista ”avautuminen” koettiin helpommaksi. Lisäksi laajempi 

yleisö saattoi taata sen, ettei henkilö tuntenut kuormittavansa muita omilla ongelmillaan 

liiaksi.  Toisaalta kasvokkaisen kontaktin puute on myös negatiivinen piirre,  sillä osa 

käyttäjistä  koki  verkossa  tapahtuvan  vertaistuen  vajaaksi.  Lisäksi  osa  vastaajista  ei 

kokenut pystyvänsä saamaan vertaistukea tällä tapaa lainkaan tai ei edes halunnut sitä. 

Vertaisinformaation ja -tuen välillä kulkeva raja vaikuttaa tämän tutkielman perusteella 

erittäin hämärältä,  sillä  erityisesti  kokemusten jakamiseen viitattiin  usein vertaistuen 

muotona. Tiedollista tukea on tarkasteltu usein myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. 

Loader ym. 2002, Ballantine & Stephenson 2011). Yllättävää on kuitenkin se, miten 

tiiviisti  informaatio ja kokemus vertaistuesta linkittyvät toisiinsa joidenkin käyttäjien 

kokemuksissa  niin  hoidossa  auttavana  informaationa  kuin  henkisen  jaksamisen 

lähteenäkin. Informaatio tai vertaisten kokemukset ongelmatilanteessa voivat siis tukea 
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paitsi henkilön ongelmanratkaisua, myös tämän henkistä jaksamista sairauden kanssa 

elettäessä,  vaikkei  muiden  kirjoituksista  hänelle  suoraa  käytännön  hyötyä  kaikissa 

tapauksissa olisikaan.

Räisänen  (2010,  43-44)  nosti  tutkimuksessaan  esiin  suhteen  oppijatyyppien  ja 

osallistumisaktiivisuuden  välillä:  aktiivisemmat  oppijat  kirjoittaisivat  palstalle 

enemmän. Tässä tutkielmassa saatujen tulosten perusteella ei kuitenkaan näyttäisi siltä, 

että  informaatiosta  saadut  hyödyt  tai  informaation  käyttäminen  ohjaisivat  käyttäjiä 

kirjoittamaan  enemmän,  joskin  näin  pienellä  otoksella  laajempia  johtopäätöksiä  ei 

kannata  tehdä.  Lisäksi  on  mahdollista,  että  vaikkeivät  käyttäjät  kirjoittaisikaan  tälle 

keskustelupalstalle,  he  saattavat  aktivoitua  tarjoamaan  informaatiota  muissa 

ympäristöissä.  Henkistä  tukea  vähemmän  kirjoittavat  käyttäjät  kokivat  kuitenkin 

saavansa  vähemmän.  Tästä  voitaisiin  päätellä,  että  he  joko  eivät  ole  aktivoituneet 

yhteisössä  koska  eivät  koe  saavansa  haluamaansa  tukea  tai  toisaalta  eivät  saa 

haluamaansa  tukea,  koska  eivät  ole  aktiivisia  kirjoittajia  ja  näin  ollen  ovat  muulle 

yhteisölle tuntemattomampia. On kuitenkin muistettava, etteivät kaikki vastaajat edes 

kaivanneet henkistä tukea Kohtauspaikan muilta käyttäjiltä.

Kyselyssä  esiin  nousseet  kokemukset  keskustelupalstalta  olivat  suurimmaksi  osaksi 

positiivisia:  monet  käyttäjät  kokivat  saavansa  sekä  tärkeää  informaatiota,  että 

vertaistukea  palstalta  ja  jotkut  kertoivat  myös  löytäneensä  hyviä  ystäviä. 

Verkkokeskustelussa  useimmat  olivat  kuitenkin  myös  kohdanneet  erilaisia 

epämiellyttäviä  viestejä,  jotka  olivat  yleensä  toista  käyttäjää  jotenkin  loukkaavia  tai 

toisen käyttäjän koettiin keskittyvän liikaa omiin näkemyksiinsä kuuntelematta muiden 

kantoja.  Jotkut  vastaajat  kertoivat  yksinkertaisesti  ohittavansa  tällaiset  viestit,  mitä 

onkin  internetissä  yleisemmin  pidetty  tehokkaana  keinona  (Kiesler  ym.  2012,  136). 

Huomiotta  jättäminen voi  kuitenkin  olla  vaikeaa  ja  on ikävää,  mikäli  vertaisryhmää 

kaipaava käyttäjä poistuu palstalta tai lakkaa kirjoittamasta negatiivisten kokemusten 

vuoksi. Yksiselitteisiä ratkaisuja tähän ongelmaan ei kuitenkaan ole, sillä keskustelun 

sävyssä on aina tulkinnanvaraa, etenkin jos viestit eivät ole tahallisen provosoiva, vaan 

normaali  keskustelu  on  mahdollisesti  kärjistynyt  molemmin  puolin.  Esimerkiksi 

ylläpidon  toiminnasta  puhuttiin  positiiviseen  sävyyn,  joskin  tätä  ei  vastaajilta 
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varsinaisesti kysytty ja vain muutamat toivat asian esiin. 

Vaikka  erityisesti  verkkoympäristön  vaikutukset  informaation  ja  tuen  saantiin  ovat 

merkittäviä ja niitä esiintyi tutkielmaa tehtäessä paljon, keskeisempää Kohtauspaikalla 

vaikuttaa  kuitenkin  etenkin  vertaistuen  osalta  monille  käyttäjille  olevan  sinne 

muodostunut  yhteisö.  Lisäksi  jotkut  käyttäjät  vaikuttivat  erityisen  kiinnostuneilta 

luomaan myös keskustelupalstan ulkopuolella toimivia suhteita. Näyttäisi siis siltä, että 

verkkokeskustelu voi tarjota erinomaisen välineen tiedon jakamiseen ja vertaistukeen, 

mutta on muistettava, että kyseessä on kuitenkin vain väline ja yhteisön muodostavat 

ihmiset määräävät keskeisesti sen, miten käyttäjät kokevat toiminnan.

Yhteisöön  kuuluminen  näyttää  olevan  keskeistä  ainakin  osalle  keskustelupalstan 

käyttäjistä, mikä on tullut esille aiemmissakin vertaistukea käsittelevissä tutkimuksissa 

(esim.  Kenen  ym.  2007,  Lewis  ym.  2010,  Flynn  & Stana  2012).  Henkilökohtainen 

sitoutuminen  yhteisöön  ei  näytä  kuitenkaan  olevan  niin  tärkeää  informaation 

hankinnassa,  sillä  tällöin  merkittäviä  ovat  lähinnä  heikot  siteet,  jotka  takaavat 

laajemman  ryhmän,  jolta  informaatiota  voidaan  saada.  Yhteisön  rakenne  saattaa 

kuitenkin  muodostaa  Wilsonin  (1996,  556,  569)  kuvaaman  tiedonhankintaan 

vaikuttavan  tekijän,  sillä  esimerkiksi  mahdollisuutta  keskustella  omista  ongelmista 

tukea antavassa ryhmässä kiiteltiin, mutta toisaalta mahdollinen kiistely saattoi tehdä 

tiedonhankinnasta hankalampaa. Vertaistukea hakevat ja etenkin he, jotka kokevat sitä 

saavansa, vaikuttavat olevan tiiviimmin kiinni yhteisössä sikäli, että ovat muodostaneet 

läheisiä  henkilökohtaisia  suhteita  palstan  muihin  käyttäjiin.  Pääosin  Kohtauspaikalle 

muodostunut  yhteisö  vaikuttaakin  varsin  toimivalta  sekä  heikkojen  että  vahvojen 

siteiden  muodostamisessa,  joskin  läheisempiä  suhteita  ylläpidetään  myös 

keskustelupalstan  yleisen  keskustelun  ulkopuolella.  Yhteisön  tiiviys  on  useimmille 

käyttäjille positiivinen asia, sillä he kokevat tuntevansa toisensa ja saavansa toisiltaan 

tukea.  Toisaalta  jotkut  käyttäjät  kokevat  jäävänsä  ”sisäpiirin”  ulkopuolelle,  jolloin 

sosiaalinen kanssakäyminen palstalla voi tuntua vaikeammalta.

Vaikutukset hoitokäyttäytymiseen näkyivät selkeimmin hoitomotivaation paranemisena. 

Monet vastaajat kertoivat jaksavansa paremmin, kun kuulivat vertaisten kokemuksia tai 
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saivat  heiltä  tukea  omassa  tilanteessaan.  Vastaavia  tuloksia  etenkin  hoitoväsymystä 

vastaan kamppailtaessa saatiin MacPhersonin ym. (2004, 10-11) tutkimuksessa, joskin 

tässä tapauksessa vertaistuki annettiin puhelimitse vertaistukiprojektin puitteissa, jossa 

osallistujista  muodostettiin  pareja.  Verkossa  annettavalla  vertaistuella  on  kuitenkin 

tämän  tutkielman  valossa  samankaltaisia  vaikutuksia,  joskin  jotkut  mainitsivat 

vertaistuen heikkoutena kasvottomuuden, joka saattaisi lievittyä henkilökohtaisemmassa 

kontaktissa, vaikka kasvokkaista kohtaamista ei mainitussa tutkimuksessa varsinaisesti 

tapahtunutkaan.

Muiden  käyttäjien  antama  tuki  ja  informaatio  saattoivat  myös  rohkaista  kyselyn 

vastaajia hoitamaan itseään aiempaa avoimemmin julkisestikin tai vaatimaan parempaa 

hoitoa  terveydenhuollon  puolelta.  Rohkaistuminen  saattoi  olla  seurausta  vertaisilta 

saadusta  kannustuksesta  tai  selkeämmin  tiedollisesta  tuesta  esimerkiksi  muiden 

jakamien kokemusten muodossa. Rohkaistumiseen viitattiin lyhyesti myös Lewisin ym. 

(2010, 347) tutkimuksessa, jossa painonhallintaan pyrkineet uskaltautuivat vertaistuen 

avulla  tekemään  asioita,  jotka  tuntuivat  aiemmin  pelottavilta  tai  kiusallisilta.  Myös 

Wilson  (1996,  559-560,  569-570)  viittaa  mallissaan  tiedonhankintakäyttäytymisestä 

(kuvio 3) informaation hankintaan vaikuttaviin tekijöihin: esimerkiksi ammattilaisten 

asenteet  saattavat  edistää  tai  haitata  potilaan  tiedonsaantia.  Onkin  mahdollista,  että 

vertaistuki  ja  -informaatio  auttavat  käyttäjiä  purkamaan  muiden  tiedonlähteiden 

käyttämiselle  olevia  esteitä.  Tällaisilla  vaikutuksilla  saattaa  olla  merkittävä  vaikutus 

juuri jatkuvaa hoitoa vaativien sairauksien, kuten diabeteksen, hoitotasapainoon, sillä 

hoito  arkielämässä  on  sille  olennaista  kuten  myös  parhaan  mahdollisen  hoidon 

saaminen. Tämän tutkielman valossa tällaisia vaikutuksia hoitotasapainoon ei pystytä 

yleistämään, mutta aihe on mielenkiintoinen ja jo tämän aineiston avulla voidaan sanoa, 

tällaisten  vaikutusten  kohottaneen  vastaajien  näkemystä  sairaudestaan  ja  itsestään 

asiantuntijoina siihen liittyen.

Vertaisinformaation  ja  tiedollisen  tuen  vaikutukset  hoitokäyttäytymiseen  näkyivät 

kuitenkin  suorimmin  hoitoon  liittyvissä  ratkaisuissa,  joihin  saatettiin  hakea  tukea 

muiden kokemuksista tai neuvoista. Esimerkiksi lääkkeen tai hoitovälineen valintaan, 

joista  useimmin  nousi  esille  insuliinipumppuun  siirtyminen,  toisten  kokemukset 
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saattoivat antaa auttavaa informaatiota ilman, että käyttäjän tarvitsee itse tehdä työläitä 

kokeiluja. Tiedollinen tuki näyttäisikin olevan keskeistä etenkin hoitoa suunniteltaessa, 

mutta lisäksi viitattiin varsin usein toisten kokemuksiin henkisen jaksamisen tukena.

Keskustelupalstan  sisältöjen  suhteen  tutkielman  tulokset  näyttävät  yleisesti  ottaen 

olevan linjassa aiempien tutkimusten (McGormack & Coulson 2009, Malik & Coulson 

2011, Flynn & Stana 2012) kanssa,  joissa löydetyt  sisältöluokat olivat enimmäkseen 

samankaltaisia.  Tästä  syystä  kiintoisimmat  tulokset  saatiin  käyttäjien  kokemuksia 

tarkastelemalla. Keskustelupalstan sisällön luokituksesta oli kuitenkin hyötyä erityisesti 

taustana  näille  kokemuksille.  Jotkin  luokat  olivat  hieman  erilaisia,  kuten  yhteisön 

rakentaminen, jonka alle tässä tutkielmassa katsottiin kuuluvan niin suhteiden luominen 

muihin  käyttäjiin  kuin  yhteisten  sääntöjen  muotoilu  ja  palstan  virallinen  ylläpito. 

Esimerkiksi rukousta ei keskustelupalstalla esiintynyt,  mikä saattaisi liittyä erilaiseen 

kulttuuriin, jolloin samat toiveet ilmaistaan toisin. Suurimpana erona tässä tutkielmassa 

oli  hoitokäyttäytymistä  käsittelevien  viestien  sijoittaminen  omaan  luokkaansa,  mutta 

syynä  tähän  oli  erityinen  kiinnostus  näihin  vaikutuksiin  eikä  suinkaan  se,  ettei 

tämänkaltaisia viestejä olisi lainkaan aiempien tutkimusten aineistossa esiintynyt. Sekä 

informaatiolla että henkisellä tuella näyttää olevan merkittävä rooli keskustelupalstan 

tiedon jakamisessa niin viestien määrissä kuin käyttäjien kokemuksissakin. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Kohtauspaikalla näyttää olevan etenkin vertaistukea 

jakaville  aktiivikäyttäjille  suuri  merkitys  ja  myös  tiedon  jakamisen  kanavana  se  on 

pidetty, vaikka käyttäjät suhtautuvatkin keskustelusta saamaansa informaatioon tietyllä 

varauksella.  Muutosehdotuksia  ja  toiveita  tuli  tutkielmassa  esille,  mutta  pääasiassa 

kyselyn  vastaajat  vaikuttivat  tyytyväisiltä.  Myös  positiivisia  vaikutuksia  hoitoon  ja 

jaksamiseen oli näkyvillä enemmän kuin negatiivisia. Vertaistuen merkitys näyttäytyy 

siis tämänkin tutkielman perusteella suurena ja internetin edut viestintävälineen voivat 

olla erittäin merkittäviä, joskin varjopuoliakin sillä on.
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6.2 Tutkielman luotettavuus

Ensisijaisesti  tutkielman  tuloksia  tarkasteltaessa  on  huomioitava  kohderyhmä  eli 

Suomen Diabetesliiton keskustelupalstan käyttäjät. Laadullisessa tutkimuksessa tuloksia 

ei voida muutoinkaan pitää yleistettävinä, mutta erityisesti erilaisia tuloksia saatettaisiin 

saada  käyttäjätyytyväisyyden  osalta,  jos  mukaan  olisi  otettu  ei-käyttäjiä,  jotka  ovat 

poistuneet  keskustelupalstalta.  Tämä  rajoite  on  kuitenkin  huomioitu  ja  tulosten 

katsotaan koskevan vain ihmisiä,  jotka kohderyhmään kuuluvat.  Voisi  kuitenkin olla 

kiintoisaa  tarkastella  aineistoa,  johon  on  saatu  enemmän  satunnaisia  käyttäjiä,  sillä 

tämän  tutkielman  aineistossa  lähes  kaikki  käyttäjät  ovat  ainakin  aktiivisia  viestien 

lukijoita. Toisaalta myös tässä tutkielmassa saavutettu otanta palvelee tarkoitustaan, sillä 

näin  on  saatu  tuotua  esiin  merkityksiä,  jotka  ovat  saaneet  ihmisiä  käyttämään 

keskustelupalstaa tiheästi. 

Kyselylomake olisi sekä vastaajien palautteen että tutkielman tulosten perusteella voinut 

olla  hieman  erilainen.  Joidenkin  kysymysten  vastausvaihtoehdot  olivat  hieman 

puutteellisia  ja  esimerkiksi  laajemmalla  kirjolla  vaihtoehtoja  sairastamisaikaan  olisi 

saatu  ehkäpä  mielenkiintoisempia  vertailuja  tiedontarpeissa,  sillä  nyt  lähes  kaikki 

vastaajat olivat sairastaneet yli kolme vuotta, joka oli pisin vaihtoehtona annettu aika. 

Jotkut vastaajat kokivat myös hankalaksi määritellä tiedonlähteiden merkityksellisyyttä 

ja luotettavuutta, sillä eri lähteitä käytetään eri tyyppisen informaation hankkimiseen. 

Kysely tuotti  kuitenkin tutkimuskysymysten kannalta keskeisiä tuloksia;  voidaan siis 

katsoa, että kysymykset mittasivat oikeita asioita, sillä kysymysten vastaukset pysyivät 

varsin tiiviisti tutkielman aihepiirissä. Lisäksi avoimissa vastauksissa monet vastaajat 

kertoivat  kokemuksistaan  varsin  avoimesti  ja  laajasti.  Toisaalta  runsaat  avoimet 

kysymykset  saattava  olla  hankalia  vastata  ja  esimerkiksi  Hank ym.  (2009,  257-258) 

suosittavatkin kyselylomakkeen muotoiltavaksi niin, että kyselyyn on mahdollisimman 

helppoa  vastata.  Muilla  tavoin  kysymykset  on  kuitenkin  pyritty  muotoilemaan 

mahdollisimman selkeiksi.

Vastaajia  kyselyyn  saatiin  riittävästi.  Saturaatiopiste  voidaan  tutkielmassa  katsoa 

saavutetuksi, kun tutkimusaineistossa esiintyvät teemat alkavat toistua, eikä aineiston 
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kasvattaminen tuota enää uusia tuloksia (Wildermuth & Cao 2009, 132-133). Vaikka 

keskustelupalstan  käyttäjämäärään  nähden  otoskoko  ei  välttämättä  olekaan  suuri, 

vastauksissa  esiintyi  myös  niin  paljon  samankaltaisuuksia,  että  voidaan  olettaa 

saturaatiopisteen tulleen vastaan ainakin olennaisimpien aihepiirien kohdalla. Etenkin 

avoimien kysymysten osalta mielenkiintoisia vastauksia oli paljon, sillä useat vastaajat 

kertoivat  kokemuksistaan  varsin  laajasti.  Nämä  laajat  vastaukset  vähensivätkin 

rajoituksia,  joita  otoskoolla  muuten  olisi  saattanut  olla,  sillä  osa  niistä  muistutti 

laajuudeltaan enemmän strukturoidun haastattelun mahdollisesti  tarjoamia vastauksia. 

Vastaajat  olivat  pääosin  aktiivikäyttäjiä,  ja  positiiviset  kokemukset  houkuttelevat 

ihmisiä  palaamaan  keskustelun  pariin,  joten  on  mahdollista,  että  negatiivisia 

kokemuksia oltaisiin toisenlaisella otannalla saatu enemmän. Tulosten voidaan katsoa 

siis parhaiten kuvaavan aktiivisten kävijöiden kokemuksia.

Viestejä analysoiduissa keskusteluissa oli  4096, joten aineisto on tästä näkökulmasta 

suhteellisen kattava. Sisällönanalyysille olisi kuitenkin luultavasti ollut hyödyllistä ottaa 

mukaan viestejä useammilta keskustelupalstan osa-alueilta, mikä ei tämän tutkielman 

resurssien puitteissa ollut mahdollista. Analyysiin kerätyissä viesteissä esiintyi kuitenkin 

erilaisia sisältöjä,  jotka tulivat ilmi myös kyselyn tuloksissa ja pääosin tulokset ovat 

samansuuntaisia.  Kyselyn tuloksien perusteella  oltaisiin  kuitenkin  voitu  odottaa,  että 

viestien määrät eri luokissa olisivat olleet joiltain osin erilaisia. Esimerkiksi lähes kaikki 

vastaajat  sanoivat  törmänneensä  negatiivisiin  viesteihin,  joita  viestien  analyysissä 

ilmeni  kuitenkin  varsin  vähän.  Kuitenkin  tämä  aineisto  oli  riittävän  laaja 

yleiskatsauksen luomiseen etenkin laadullisessa tutkimuksessa, jossa esiintymien tarkka 

määrä  oli  sivuosassa.  Tarkempaan  määrälliseen  analyysiin  aineistoa  tarvittaisiin  toki 

enemmän ja laajemmalta alueelta.

Siitä huolimatta, että kyselyn perusteella olisi voitu olettaa, että sisällönanalyysin luokat 

painottuisivat  hieman  eri  tavalla  kuin  todellisuudessa  kävi,  molemmilla 

tutkimusmenetelmillä  saatiin  varsin  samansuuntaisia  tuloksia  eri  näkökulmista: 

keskustelun  sisällöt  ja  käyttäjien  kokemukset  eivät  ole  ristiriidassa  keskenään.  Näin 

ollen  eri  aineistot  tukevat  toisiaan,  jolloin  tuloksia  voidaan  pitää  luotettavampina 

(Wildermuth 2009b,  161).  Laadullisessa tutkimuksessa metodologista  triangulaatiota, 
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eli juuri erilaisten menetelmien yhdistämistä, on esimerkiksi eri aineistoja käytettäessä 

kritisoitu,  sillä  aineistojen  määrän  ei  tulisi  vaikuttaa  laadullisiin  tuloksiin.  Toisaalta 

tutkimustulosten  monipuolistamiselle  triangulaation  avulla,  kuten  tässä  on  ollut 

tavoitteena, ei yleensä nähdä estettä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 144-146.)

Sekä  keskustelua  että  kyselyn  vastauksia  tulkittaessa  on  pyritty  mahdollisimman 

neutraaliin  tarkasteluun.  Tästä  huolimatta  on  aina  mahdollista,  että  esimerkiksi 

lainaukseen  valittu  ilmaus  on  tulkittu  toisin  kuin  kirjoittaja  on  sen  tarkoittanut. 

Tavoitteena  onkin  ollut,  ettei  yksittäisiä  vastauksia  nostettaisi  liikaa  esiin  tulkintoja 

tehtäessä ja  johtopäätökset  perustuvat  useita  kertoja toistuneisiin  teemoihin,  jotteivät 

yksittäiset tulkintavirheet pääsisi vaikuttamaan lopputulokseen. 
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Liite 2: Keskustelun sisällönanalyysin luokat

Aineistossa esiintynyt ilmaus Tulkinta Alaluokka Pääluokka

Yksi paketti Levemiriä on noin 0,70e kalliimpaa 
kuin Lantus, Hila vaati leikkaamaan hinnasta 
vielä 1% pois (KP28)

Virallisen tahon 
toimintaan liittyvä 
informaatio

Informaation 
tarjoaminen

Tiedon 
jakaminen

Annostus ohjeen mukaan voi laskea 
ateriainsuliinin tarpeen A/B per 10ghh. A = 
Paljonko 10 ghh nostaa verensokeria, 
140/omapaino (kg) B = 100/vuorokauden 
insuliiniannokset yhteensä insuliiniyksikköinä 
(KP21)

Lääkitykseen liittyvä 
informaatio

Minulle on kontrolleissa sanottu, että on ihan 
normaalia, että niitä jää näkökenttään-- (KP3)

Ammattilaiselta saadun 
informaation tarjoaminen

”Diabeetikkoäiti pyydettiin poistumaan 
pistämisen vuoksi. Luultiin huumeiden 
käyttäjäksi. Jälkikäteen pahoiteltiin” (KP35)

Viittaus uutiseen

Voisiko olla, että sokerit ei nouse niin 
tehokkaasti kun en ole nukkumassa, jostain 
nimittäin luin että aamunkoittoa aiheuttaisivat 
heräämishormonit, siis enhän mä herää jos en ole 
nukkunutkaan? (KP2)

Kysymys hoidosta Informaation 
pyytäminen 

Millasissa hinnoissa ne monikäyttöset 
[insuliini]kynät pyörii? (KP17)

Kysymys hoitovälineen 
hinnasta

Mitäs nyt amatööreistä, mutta kun 
tämänpäiväinen korva- ja kurkkulääkärikin luuli, 
että pumppu mittaa sokerit ja annostelee sen 
mukaan insuliinit! ::) (KP26)

Kokemus 
terveydenhuollon 
palveluista

Kokemusten 
kertominen

Nämä ovat yksilöllisiä asioita. Itse en läheskään 
aina syö alle 4 arvoilla ja uskon toimineeni 
oikein, koska alle 3:n ei kuitenkaan koskaan 
mene. (KP3)

Omasta hoidosta 
kertominen

Minulle ne olivat fyysisesti erittäin helppoja, 
vaikka kerralla tehtiin paljon. En tarvinnut 
kivunlievitystä toimenpiteen aikana enkä sen 
jälkeen. (KP22)

Kokemus 
hoitotoimenpiteestä

Johtuiskohan munkin viimeaikaiset korkeat 
jatkuvasta vatsakivusta. Hartiatkin jumissa kun 
pitää jännittää ihme paikkoja kun sattuu. Tänään 
menty taas niin korkeilla, että mäjäytin pumpun 
120%:lle. Jospa se auttais korkeisiin.. (KP5)

Oman hoidon pohdiskelu

Miks otit pumpun pois kun oli korkee eikä 
liikuntaa? (KP4)

Toisen käyttäjän 
diabeteksen hoitoon 
liittyvä kysymys

Kokemusten 
pyytäminen

Kävipä siis mielessä, että mahtaisiko tuo reipas 
reaktio vaikuttaa sokereihinkin..? (KP12)

Omia vastaavien 
kokemusten pyytäminen

”eikö kannattaisi vähentää inskaa, jos sitä käytät, 
niin ei tarvitsisi niin paljoa syödä.” (KP35)

Omahoitoon liittyvä 
neuvo

Neuvojen 
tarjoaminen
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Aineistossa esiintynyt ilmaus Tulkinta Alaluokka Pääluokka

Eli jos tällaiseen tilanteeseen joutuu, kantsii 
kysäistä onkohan pienempää linssiä olemassa. :) 
(KP18)

Hoitotoimenpiteeseen 
liittyvä neuvo

Mitenkäs voit olla varma ettei [verensokeri] 
käynyt alhaalla. Kyllä kait se onnistuu jopa 6 
mmol/l:n lasku tunnissa eikä siihen tarvita edes 
mitään raskaita hommia. (KP15)

Hoitotulosten aiheuttajien 
pohdiskelu

Siis jos on korkee tekee mieli korjata mut mahast 
ei varmaan imeydy mitään(rantapallo efekti) jos 
laskee liikaa ja paljon liikuntaa takana. Mitä sitä 
tekis? :-\ (KP1)

Neuvojen pyytäminen 
omahoitoon

Neuvojen 
pyytäminen

Hila operoi alueella, joka ei ole kovin kaukana 
kaasukammioista. Kun aletaan karsia, päättyykö 
kierre koskaan ja jos, niin mihin se päättyy. 
(KP9)

Mielipide virallisen tahon 
toiminnasta

Mielipiteiden 
ilmaisu

Mikä on teidän mielestänne paras/hyödyllisin 
noista tunnuksista? (KP24)

Mielipide 
diabetestunnuksista

Mielipiteiden 
pyytäminen

Aamusokru 8,2. Veri guud..... :D (KP7) Tyytyväisyys 
hoitotulokseen

Tunneilmaus Emotionaaliset 
sisällöt ja 
verkostoituminen

--kai se on jotain itseterapiaa jauhaa tästä (KP5) Keskustelupalstalla 
käydyn keskustelun 
synnyttämä tunne

Voimia teille sinne ! Ihan kyynel vierähti 
lukiessa viestiäsi. :'( (KP19)

Toisen käyttäjän 
ongelmien harmittelu

Empatia

Menneitä ette kyllä ala murehtia. Se meni jo ja 
meissä virtaa uusi veri! :) (KP11)

Keskittyminen 
tulevaisuuteen tehtyjen 
virheiden sijaan

Kannustus

Kyllä se siitä suttaantuu eikä muutaman päivän 
siripirin syönti painoa nosta. Nyt vaan lippu 
korkeella! :) KP30

Hoidossa kannustaminen

-- kiitos kaikille asiaan paneutuneille ja 
vaikuttaneille (KP14)

Aktiivisuudesta 
kiittäminen

Kiitokset

Kiitos rauhoittavista sanoista :) (KP32) Sympatiasta kiittäminen

Noniin, välittömästi hoitoa ja henkeä uhkaavat 
asiat on saatu päiväjärjestyksestä kahdeksi 
vuodeksi ja voimme palata nahisteluun :D (KP4)

Humoristinen 
suhtautuminen 
keskusteluun

Huumori

No, jälleen kerran, ei mulla ois nälkä 
ollutkaan.....aamupalaks raikasta pepsi maxia 
tölkki niin sillähän sitä pärjää lounaalle. :D 
(KP7)

Humoristinen 
suhtautuminen hoidon 
vaatimuksiin

Voi hitto mikä hikari.... ;) (KP7) Leikkisä kommentti 
toisen käyttäjän 
hoitotuloksiin
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Aineistossa esiintynyt ilmaus Tulkinta Alaluokka Pääluokka

”Joskus minunkin sensorini näytti suoraa viivaa 
kokoyön niin totesin vain että onneksi ei ole 
sydänkäyrä... ;)” (KP29)

Humoristinen 
suhtautuminen 
hoitotuloksiin

- -eiköhän jokainen saa kirjoittaa tänne 
vaivoistaan kaunistelematta.
(KP2)

Yhteisten sääntöjen 
luominen tai 
vahvistaminen

Yhteisön 
rakentaminen

Poistin insuliinikynä(-pumppu) -kirjoittelua 
otsikkoon kuulumattomana. (Keskustelupalstan 
ylläpitäjä) 

Ylläpito

Ei nyt jakseta esittää tyhmää - - (KP28) Toisten mielipiteiden 
mitätöinti

Negatiiviset 
viestit

Hyvä vinkki, kiitos, voisin kokeilla! :) (KP2) Neuvon vaikutus 
omahoitoon

Keskustelun 
vaikutukset 
hoito-
käyttäytymiseen

Vaikutukset 
hoito-
käyttäytymiseen

Ja kiitos kaikille KP:laisille tuesta, en olisi ilman 
teitä varmaan yhtä motivoitunut :) (KP2)

Keskustelun vaikutus 
hoitomotivaatioon

Tämä [tutkimustulos] on itselle toiminut 
motivaationa sille, että jos saa muutamankin 
desimaalin kirittyä tuolla ysin ja kasipuolen 
hobiksilla, niin se on oikeasti hyödyllistä. (KP11)

Informaation vaikutus 
hoitomotivaatioon

Muiden asioiden 
vaikutukset 
hoito-
käyttäytymiseen
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