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1. Kyselyn toteutus
Diabetesliitto toteutti maalis-huhtikuun vaihteessa 2021 kyselyn diabetesta sairastavien ko-
rona-arjesta. Kysely toteutettiin verkossa Webropol-kyselyohjelmalla, ja se oli avoinna 26.3.–
17.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 532 henkilöä. Heistä 157 henkilöä vastasi ruotsinkieli-
seen ja 2 375 henkilöä suomenkieliseen kyselyyn. Vastaajat olivat diabetesta sairastavia ja 
heidän läheisiään. Vastaajista 64 % oli naisia ja 36 % miehiä, muutama vastaaja oli muunsu-
kupuolinen tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Kyselyyn vastanneista 63 %:lla (n=1 602) oli tyypin 2 diabetes ja 32 %:lla (n=810) tyypin 1 
diabetes. Diabetesta sairastavien läheisiä (mm. lasten vanhempia) oli 3 % (n=75) vastanneista. 
Vastanneista 2 %:lla (n=45) oli jokin muu diabetestyyppi, kuten MODY tai LADA. (Kuvio 1)

Diabetesta sairastavia 0–17-vuotiaiaita lapsia ja nuoria tai heidän vanhempiaan vastaajista oli 
4 % (n=87), 18–39-vuotiaita oli 8 % (n=196), 40–64-vuotiaita 39 % (n=979), 65–84-vuotiaita 48 
% (n=1 218) ja 85-vuotiaita tai vanhempia noin 1 % (n=15). (Kuvio 2)

 

 

Kuvio 2. 
Kyselyyn vastanneiden 
henkilöiden ikäjakauma 
(prosentteina).

Kuvio 1. 
Kyselyyn vastanneiden 
henkilöiden osuus 
diabetestyypeittäin 
(prosentteina).
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2020 vastaavassa kyselyssä terveydenti-
lansa koki hyväksi tai erittäin hyväksi 63 % 
vastaajista ja huonoksi tai erittäin huonok-
si 4 % vastaajista. (Kuvio 3) 

Fyysisen terveydentilansa koki juuri nyt 
hyväksi tai erittäin hyväksi puolet kyselyyn 
vastanneista (53 %). Kohtalaiseksi fyysisen 
terveydentilansa koki 39 % ja huonoksi tai 
erittäin huonoksi 8 % vastaajista. Vuonna 

2. Koronapandemian vaikutus 
fyysiseen hyvinvointiin

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden oma arvio fyysisestä tervey-
destään juuri nyt ja vastaavaan aikaan vuonna 2020 (prosenttiosuuksina).
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Kyselyssä tiedusteltiin myös kokemuksia 
fyysisen terveydentilan muutoksesta ku-
luneen vuoden aikana. Vastaajista 9 % 
kertoi terveydentilansa kohentuneen, 63 
% kertoi sen pysyneen ennallaan ja 26 % 
kertoi terveydentilansa huonontuneen, 2 
% vastasi ”En osaa sanoa”. (Kuvio 4)

Terveydentilansa kohentuneeksi arvioi-
neet vastaajat kertoivat erityisesti stressin 
vähentyneen ja arjen muuttuneen aiem-
paa säännöllisemmäksi ja ennustettavam-
maksi. 

”Arki on säännöllisempää ja ennustetta-
vampaa. Verensokeritasapaino parantu-
nut, eikä yli vuoteen ole ollut edes fluns-
saa.”  

”Elämä rauhoittunut, ei jatkuvaa menoa 
ja matkustamista, jotka sekoittavat soke-
riarvoja. Olen ehtinyt keskittymään enem-
män omahoitoon.” 

Monelle pandemia-aika toi enemmän ai-
kaa harrastaa liikuntaa ja keskittyä oma-
hoitoon. 

”Enemmän aikaa liikunnalle ja myös le-
poon ja nukkumiseen.” 

Kuvio 4. Vastaajien kokemus muutoksista fyysisessä terveydentilassaan 
kuluneen vuoden aikana (prosenttiosuuksina).

”Etätyöskentely lisännyt joustoa ja va-
paa-aikaa (matka-ajat töihin), mikä edes-
auttanut liikunnan lisäämistä ja terveelli-
sempää syömistä.” 

”Pandemia-aikana on ollut helpompi kes-
kittyä terveyden ylläpitoon, seurantaan ja 
epäkohtiin.” 

”Etätyöhön siirtyminen parantanut hoito-
tasapainoa.” 

Monet kertoivat myös liikunnan lisäänty-
misestä sekä unen määrän ja laadun li-
sääntymisestä. 

”Jaksan liikkua enemmän, kun ei ole työ-
matkoja.” 

”Pandemianaikana liikunta on lisäänty-
nyt. Myös hoitotasapaino on parantunut.” 
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”Olen alkanut urheilemaan yhä enemmän 
ja syömään monipuolisemmin.”

Terveydentilansa heikentyneeksi arvioi-
neet vastaajat raportoivat ennen kaikkea 
liikunnan vähenemisestä harrastus- ja lii-
kuntapaikkojen sulkeuduttua. Erityisen 
paljon harmia aiheutti uimahallien ja kun-
tosalien sulkeminen. 

”En ole päässyt uimaan/vesijuoksemaan 
enkä kuntosalille.  Kävelen useamman 
kerran viikossa mutta kävelykerratkin vä-
henevät tympääntymisen takia.” 

”Kuntosali ja uimahalli ovat kiinni. Liikun-
naksi ei riitä kotijumppa ja kävely. Veren-
sokeritaso huikeasti huonompi.” 

”Kaipaan paljon myös liikuntaan liittyvää 
sosiaalista kanssakäymistä. Vaikka ul-
koilen ja lenkkeilen ei se ole sama asia ja 
rupeaa maistumaan jo pikkuhiljaa puulta, 
kun on aina samaa.” 

”Liikunta vähentynyt. Kaikki ohjattu lii-
kunta keskeytetty. Itse ei tule tehtyä. Tu-
lehdusoireet lisääntyneet. Paino noussut. 
Aktiivisuus vähentynyt.” 

”Jumpat, vesijuoksu ja jooga peruttu lo-
ka-marraskuusta lähtien, passivoitunut 
kotiin”. 

Terveydentilaa heikensivät myös verenso-
keritasapainon huonontuminen ja sairauk-
sien lisääntyminen. 

”Verensokeriarvot (mm. pitkä sokeri) ovat 
huonontuneet ja tablettihoitoisesta lääki-
tyksestä on jouduttu siirtymään insuliini-
hoitoon.” 

”Sairauksia ja unettomuutta ja kaikkea on 
tullut lisää.” 

”Lapseni on ollut kaikin puolin väsyneem-
pi ja stressaantuneempi tämän ajanjakson 
aikana. Hänellä on ollut paljon enemmän 
päänsärkyä, jota on tutkittu / selvitelty 
terveydenhuollon puolella. Verensokeriar-
vot ovat heitelleet enemmän ja HbA1c on 
aikaisempaa korkeampi.”

Osa vastaajista koki, ettei pandemialla ole 
juurikaan ollut vaikutusta omaan fyysiseen 
hyvinvointiin. 

”Tilanteeni ei ole muuttunut miksikään, 
olen eläkkeellä eikä tarvitse tavata kuin 
pientä määrää ihmisiä.” 

”Kaikki on hyvin. vaikka liikunkin, niin en 
nauti siitä niin kuin ennen. Kaikki tympii.”  

”Olen voinut hyvin, välillä huolettaa tämä 
korona -tilanne.” 

”Rajoitukset eivät ole vaikuttaneet paljoa-
kaan elämääni. Elän hiljaisesti muuten-
kin.”
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3. Mieliala ja henkinen hyvinvointi
Yli puolet (54 %) vastaajista koki mielia-
lansa hyväksi tai erittäin hyväksi ja reilu 
kolmannes (37 %) kohtalaiseksi. Mielia-
lansa huonoksi tai erittäin huonoksi koki 
9 % vastaajista. Diabetesta sairastavien 

henkinen hyvinvointi on laskenut vuodesta 
2020. Silloin mielialansa hyväksi tai erit-
täin hyväksi koki 67 % vastaajista, kohta-
laiseksi 28 % vastaajista ja huonoksi tai 
erittäin huonoksi 5 % vastaajista. (Kuvio 5) 

Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden oma arvio mielialastaan ja 
henkisestä hyvinvoinnistaan juuri nyt ja vastaavaan aikaan vuonna 2020 
(prosenttiosuuksina).
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Kyselyllä haluttin tietoa myös henkisessä 
jaksamisessa tapahtuneista muutoksista 
kuluneen vuoden aikana. Valtaosa (62 % 
vastaajista) arvioi henkisen jaksamisensa 
pysyneen ennallaan, 5 % vastaajista arvioi 
sen parantuneen ja 31 % arvioi henkisen 
jaksamisensa heikentyneen. 2 % ei osan-
nut sanoa.

Kuvio 6. Vastaajien kokemus muutoksista mielialassaan / henkisessä jaksa-
misessaan kuluneen vuoden aikana (prosenttiosuuksina).

Osa vastaajista koki, ettei koronapande-
mialla ollut ollut vaikutusta omaan mielia-
laan tai henkiseen jaksamiseen. Valtaosa 
vastaajista koki tilanteen pysyneen viime 
vuodesta ennallaan. Monella heistäkin oli 
huolta ja ahdistusta koronasta. 

”Hetkittäin tulee vaan olo ettei jaksaisi 
enää kaikkia rajoituksia ja vielä päälle hoi-
taa itseään kunnolla.” 

”Mieliala on jokseenkin ollut sama. Toki 
mielialaan vaikuttanut, kun perhettä ja 
ystäviä ei näe.” 

”2. luokkalaisen pojan tilannetta korona 
ei ole muuttanut juuri mitenkään. Samaa 
rataa porskutellaan lapsekkaan iloisesti!” 

Monet kokivat mielialansa vaihtelevan ja 
ajoittain ilmenevän ärsytystä ja stressiä. 

”On raskasta kun uusia ohjeita tulee tä-
män tästä ja aamulla kun heräät et tiedä 
mitkä ovat juuri alkaneen päivän rajoit-
teet.” 

”Välillä ahdistaa enemmän ja välillä vä-
hemmän mutta suurimmaksi osaksi olen 
yhä iloinen ja energinen.” 

”Kaikkien sairastamisteni jälkeen tuntuu, 
että ei enää jaksaisi yhtään enempää lisää 
sairauksia.” 

”Nukun huonosti, väsynyt koko ajan, koti-
työt ja itsestä huolehtiminen on raskasta. 
Minulla on paljon sairauksia ja kaikki vai-
kuttavat.” 

Kolmasosa vastaajista koki, että henkinen 
jaksaminen oli heikentynyt vuoden aikana. 
Heillä heikentyminen ilmeni kokonaisval-
taisesti monilla elämän osa-alueilla. 
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4. Ihmissuhteet ja sosiaalinen 
kanssakäyminen

jista ja huonoksi tai erittäin huonoksi 22 % 
vastaajista. Vuonna 2020 vastaavat osuu-
det olivat: hyvä tai erittäin hyvä 61 %, koh-
talainen 28 % ja huono tai erittäin huono 
11 %. (Kuvio 7)

Vastaajat kokivat hyvinvoinnin osa-alueis-
ta ihmissuhteet ja sosiaalisen kanssakäy-
misen edelleenkin kaikista huonoimmaksi 
muihin osa-alueisiin verrattuna. Hyväksi 
tai erittäin hyväksi ihmissuhteensa koki 37 
% vastaajista, kohtalaiseksi 40 % vastaa-

Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden oma arvio ihmissuhteistaan ja 
sosiaalisesta kanssakäymisestään juuri nyt ja vastaavaan aikaan vuonna 
2020 (prosenttiosuuksina).
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Kyselyn yhtenä aiheena olivat ihmissuh-
teissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä 
tapahtuneet muutokset kuluneen vuoden 
aikana. Vastaajista valtaosa (55 %) arvioi 

tilanteen heikentyneen, 41 % tilanteen 
pysyneen samana ja 3 % arvioi tilanteen 
kohentuneen. 1 % vastaajista ei osannut 
sanoa. (Kuvio 8)

Kuvio 8. Vastaajien kokemus muutoksista ihmissuhteissa / sosiaalisessa 
kanssakäymisessä kuluneen vuoden aikana (prosenttiosuuksina).

Vastaajat kertoivat sosiaalisten kontak-
tien vähentyneet jo vuonna 2020 tehdyssä 
kyselyssä. Tuolloin valtaosa kertoi pitä-
vänsä yhteyttä läheisiinsä puhelimitse tai 
internetin välityksellä, vaikka tunnistikin, 
etteivät nämä korvanneet lähikontaktia. 
Nyt yhteydenpito oli monella edelleen vä-
hentynyt, samassa taloudessa asuvaa per-
hettä lukuun ottamatta. Hyvin hankalana 
koettiin myös harrastusten ja muiden ta-
pahtumien pois jääminen. 

”Eipä tässä ole voinut muita tavata, kuin 
läheisten perheenjäsenten kanssa olen ol-
lut yhteydessä fyysisesti. Kaverit, harras-
tukset (liikunta), muu sosiaalinen elämä 
jäänyt jäähylle täysin. Haastavaa!” 

”Minulla on paljon ystäviä, mutta kun ei 
voi tavata, on tosi ikävää.” 

”Yli vuoteen en ole lapsia/lapsenlapsia ta-
vannut.”
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tien tapahtuneen harvennetusti, mutta 
oman tarpeen mukaan, 11 % kertoi kon-
taktien tapahtuneen vain satunnaisesti ja 
8 % kertoi kontaktien jääneen kokonaan 
pois. (Kuvio 9)

5. Hoitokontaktien toteutuminen
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien ko-
kemuksia hoitokontaktien toteutumises-
ta kuluneen vuoden aikana. Yli puolet (55 
%) vastaajista kertoi hoitokontaktien to-
teutuneen tavalliseen tapaan koronapan-
demiasta huolimatta, 25 % kertoi kontak-

Kuvio 9. Vastaajien hoitokontaktien toteutuminen kuluneen vuoden aikana.
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tien hoituneen vastaanotolla, kun tyypin 2 
diabeetikoista vastaanotolla oli käynyt 74 
% vastaajista. Monien vastaajien kohdal-
la oli hyödynnetty useampaa tapaa pysyä 
kontaktissa hoitavaan tahoon. 

Sanallisissa vastauksissa monet kertoi-
vat vaikeudesta saada yhteyttä hoitavaan 
tahoon diabetesasioissa. Useat kertoivat 
myös, etteivät olleet tavanneet diabetes-
asioissa lääkäriä useampaan vuoteen. Osa 
vastaajista koki, ettei lääkäri ollut tavoitet-
tavissa, osa taas kertoi päässeensä kyllä 
lääkäriin, mutta ei ollut tavannut diabetes-
hoitajaa yli vuoteen. 

Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi koronaro-
kotusten edistymisestä. Vuoden 2021 
huhtikuun puoleen väliin mennessä 57 % 
vastaajista oli jo ehtinyt saada koronaro-
kotteen, ja 8 % vastaajista rokotusaika oli 
jo varattuna. Suomen koronarokotusjärjes-
tyksen mukaisesti myös tässä oli suuri ero 
diabetestyyppien välillä. Tyypin 1 diabe-
testa sairastavista vastaajista vain 33 % 
oli ehtinyt saada rokotteen, kun tyypin 2 
diabetesta sairastavista vastaajista rokot-
teen oli saanut 69 %.

Jos vastauksia tarkastellaan diabetestyy-
peittäin, tuloksissa havaitaan jonkin verran 
eroja. Tyypin 1 diabetesta sairastavista 63 
% kertoi hoitokontaktien toteutuneen ta-
valliseen tapaan, 35 % kertoi kontaktien 
tapahtuneen harvennetusti ja 3 % kertoi 
kontaktien jääneen kokonaan pois. Tyy-
pin 2 diabetesta sairastavilla 52 % kertoi 
hoitokontaktien tapahtuneen tavalliseen 
tapaan, 39 % kertoi niiden tapahtuneen 
harvennetusti ja peräti 11 % tyypin 2 diabe-
testa sairastavista vastaajista kertoi hoito-
kontaktien jääneen kokonaan pois. 

Kyselyllä selvitettiin myös hoitokontak-
tien toteutumisen tapaa. Niistä vastaajis-
ta, joilla hoitokontaktit olivat toteutuneet, 
78 % kertoi kontaktien tapahtuneen vas-
taanotolla, 38 % puhelimitse ja 16 % ne-
tin avulla. Kyselyssä annettiin myös jonkin 
verran Muulla tavoin -vastauksia, mutta 
nämä liittyivät pääasiassa sairaanhoito-
piireissä käytössä oleviin verkkopohjaisiin 
työkaluihin, joten nämä vastaukset yhdis-
tettiin luokkaan Netin avulla. Diabetestyy-
peittäin tarkasteltuna vastaanotolla käymi-
sessä oli varsin suuri ero tyypin 1 ja tyypin 
2 diabetesta sairastavien välillä. Tyypin 1 
diabeetikoista 86 % kertoi hoitokontak-
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maksi kuin tyypin 2 diabetesta sairastavat. 
Tyypin 1 diabeetikoista 61 % arvioi fyysi-
sen terveydentilansa hyväksi tai erittäin 
hyväksi, kun tyypin 2 diabeetikoista vas-
taava osuus oli 49 %. Vastaavasti tyypin 
2 diabeetikot kokivat mielialansa hieman 
paremmaksi kuin tyypin 1 diabeetikot. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin kokemuksessa ei 
ilmennyt eroja diabetestyypin perusteella. 
Tyypin 1 diabetesta sairastavat kokivat tyy-
pin 2 diabeetikoita enemmän koronapan-
demian vaikuttaneen heikentävästi sekä 
jaksamiseen että sosiaalisiin suhteisiin. 
Tyypin 1 diabetesta sairastavista vastaajis-
ta 35 % kertoi jaksamisensa heikentyneen 
kuluneen vuoden aikana, kun vastaava 
prosenttiosuus tyypin 2 diabetesta sairas-
tavilla oli 28. Tyypin 1 diabetesta sairasta-
vista 59 % kertoi sosiaalisen kanssakäy-
misensä heikentyneen kuluneen vuoden 
aikana, tyypin 2 diabetesta sairastavista 
näin vastasi 54 %.

Kokonaisuutena diabetesta sairastavien 
pitkäaikaissairaiden tilanne on vuodessa 
entisestään polarisoitunut. Osa diabetesta 
sairastavista on löytänyt itselleen toimivia 
keinoja pärjätä pitkään jatkuneissa poikke-
uksellisissa oloissa, mutta suuri osa kokee 
korona-ajan heikentäneen hyvinvointiaan 
monella eri osa-alueella, eniten jaksami-
sen ja sosiaalisten suhteiden osalta. 

Kyselyn tulokset korostavat omahoidon 
tuen tärkeyttä. Jatkossa omahoidon tues-
sa on pystyttävä yhä laajemmin huomioi-
maan diabetesta sairastava henkilö koko-
naisuutena. Samalla tulisi löytää toimivia 
keinoja tukea hänen jokapäiväistä hyvin-
vointiaan. □

Yleisesti diabetesta sairastavat ja heidän 
läheisensä kokivat hyvinvointinsa koh-
tuullisen hyväksi. Monet myös kokivat 
arjen sujuvan hyvin. Isolla osalla vastaa-
jista koronapandemian vaikutus arkeen 
oli vähäinen, lukuun ottamatta työhön ja 
opiskeluun liittyneitä muutoksia sekä so-
siaaliseen eristäytymiseen ja harrastusten 
päättymiseen liittyneitä haasteita. 

Moni vastaajista koki hyvinvointinsa hei-
kentyneen monella tasolla kuluneen vuo-
den aikana. Neljäsosa vastaajista koki 
fyysisen terveytensä huonontuneen, kol-
masosa koki negatiivisia muutoksia jaksa-
misessaan ja enemmän kuin joka toinen 
koki sosiaalisen kanssakäymisen heiken-
tyneen. Monet vastaajista kertoivat kylläs-
tymisestä, apatiasta ja passivoitumisesta. 
Monet kokivat elämän olevan jonkinlaises-
sa pysähtymistilassa. Tämä saattoi näkyä 
mm. epäsäännöllisinä ruokailuina, liikun-
nan vähentymisenä, mielialan laskuna ja 
heikentyneenä hoitotasapainona. 

Osa vastaajista taas pystyi paremmin so-
peutumaan uuteen arkeen: he olivat kiin-
nittäneet aiempaa enemmän huomiota 
syömis- ja liikkumistottumuksiinsa, keksi-
neet uusia yhteydenpitotapoja ystäviin ja 
perheenjäseniin ja käyttäneet aikaa ren-
toutumiseen ja rauhoittumiseen. Osa myös 
pystyi hyödyntämään aiempaa tasaisem-
maksi muuttunutta elämänrytmiään pa-
nostamalla diabeteksensa hoitoon. 

Kun poikkeusolojen arjen kokemuksia 
verrattiin ikäryhmittäin, suuria eroja ei il-
mennyt. Diabetestyypeittäin tarkasteltuna 
tyypin 1 diabetesta sairastavat vastaajat 
kokivat fyysisen terveydentilansa parem-
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