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Valinnat täsmentyivät 
strategiaksi

Diabetesliiton liittovaltuuston syyskokouksessa marraskuussa  
 2012 linjattiin liiton strategia: Meidän Diabetesliitto 2020!  
 Siinä tiivistyvät liiton päätöksentekijöiden valinnat. 

Meidän Diabetesliitto 2020 tarkoittaa käytännössä tätä:

 ● me vaikutamme, meitä arvostetaan ja meitä kuunnellaan  
diabetesasioissa

 ● jokaisella diabeetikolla on mahdollisuus saada meiltä apua ja tukea
 ● meistä vallitsee aktiivinen ja vetovoimainen mielikuva
 ● olemme keskeinen suomalainen diabetesyhteisö
 ● yhteisössämme on puolet suomalaisista diabeetikoista ja kaikki 
diabetesammattilaiset

 ● toimimme monipuolisesti, paikallisesti, valtakunnallisesti ja  
verkossa.

Tustu tarkemmin lähivuosien 
painotuksiin verkkosivuillamme: 
www.diabetes.fi/strategia
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Edunvalvontaa kaikkien diabeetikoiden 
hyväksi 

 ● julkaisimme selvityksen alla 16-vuotiaiden diabeetikoiden 
vammaistuen määrästä vuosina 2005-2010 ja laadimme 
muutosesitykset Kelan etuusohjeisiin

 ● otimme kantaa valtiovarainministeriön sokeriverotyöryh-
män raporttiin

 ● vaikutimme lainsäädännön valmisteluun eduskunnan 
diabetesryhmän kautta

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntijamme saa epäkoh-
dista usein tiedon jäsenkuntamme kautta. Aktiiviseen 
toimintaan sisältyy aina mahdollisuus myöntei-
seen muutokseen!

Yhä useammalla on diabetes

 ● tyypin 1 diabeetikoita on noin 40 000
 ● tyypin 2 diabeetikoista hoitoa sairauteensa saa runsaat 200 
000 henkeä, suunnilleen yhtä moni on vielä tietämätön 
sairaudestaan

 ● vuonna 2012 diabeteksen lääkehoidon erityiskorvausoi-
keuden sai uutta 26 241 diabeetikkoa, heistä 499 oli alle 
15-vuotiaita (Kelasto)

Diabetesliitto jäsenyhdistyksineen on diabeetikoiden 
puolestapuhuja: edunvalvonta- ja vaikuttamistoi-
mintamme ulottuu lukuisille yhteiskunnan   

sektoreille.
Liiton asiantuntijoita kuullaan ja kuunnellaan diabeetikoita 

koskevassa päätöksenteossa. Vuoden 2012 muun muassa:

 ● vaikutimme toimillamme siihen, että lääkkeiden hinta-
lautakunta palautti determirinsuliinin korvattavuuden 
31.12.2013 asti

 ● kirjelmöimme sosiaali- ja terveysministeriölle diabeetikoi-
den hoitoon pääsyn kriteereistä, joissa on diabeetikoiden 
eriarvoisuuteen johtavia alueellisia eroja

 ● annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja 
lääkekorvausmenojen leikkauksista

 ● annoimme Fimealle lausunnon ylipitkävaikutteisten insu-
liinianalogien ja NPH-insuliinien hoidollisen ja taloudelli-
sen arvon arviointiin liittyen

 ● olimme asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työ-
ryhmässä, joka käsitteli pitkäaikaissairaiden lasten lääke-
hoidon turvallista toteuttamista päivähoidossa
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yhdistysten edustajat sekä liiton päättäjät ja työntekijät.

Viestintä tuo työlle näkyvyyttä 

Vuonna 2011 laaditun viestintästrategian mukaisesti Diabe-
tesliitto viestii yhä enemmän verkossa. Käytännössä se näkyy 
esimerkiksi näin:

 ● diabetes.fi-sivuston Ajankohtaista-palstalla julkaistaan 
viikoittain tuoretta materiaalia

 ● diabetes.fi:n Puheenvuoroja-palstojen blogitekstit ovat 
saaneet runsaasti huomiota

 ● Facebook-sivujamme päivitetään säännöllisesti
 ● seuraamme päivittäin Kohtauspaikka-keskustelupalstaam-
me ja osallistumme tarvittaessa keskusteluun

 ● sosiaalisen median voimannäyte oli kampanjointi deter-
mir-insuliinin korvattavuuden puolesta

Tärkein liiton vaikutuskanava verkossa on diabetes.fi-sivusto, 
jonka etusivu uudistettiin kokonaan vuoden 2013 alkajai-
siksi. Vuoden 2012 aikana sivustolla vieraili lähes 500 000 eri 
kävijää. Suosituin yksittäinen sivu on tyypin 2 diabeteksen 
riskitesti.

Järjestötoiminta vastaa murrokseen

T uloksellinen työskentely diabeetikoiden hyvän 
hoidon turvaamiseksi vaatii laajaa verkostoi-
tumista. Siitä huolehtivat aktiiviset vapaa-

ehtoiset niin paikallisissa kuin valtakunnal-
lisissakin diabetesyhdistyksissä. Diabetesliiton 
järjestötoiminnan painopiste vuonna 2012 olikin paikal-
linen vaikuttaminen. Sen tueksi liitto julkaisi diabetesyh-
distysten käyttöön tarkoitetun kunnallisen vaikuttamisen 
oppaan.

Jäsenyhdistyksiä oli vuoden 2012 lopussa 112. Niiden 
henkilömäärä oli 58 333, mikä on lähes 400 jäsentä 
vähemmän kuin edellisvuoden lopussa. Jäsenmäärän 
kehitystrendi on vastaansanomaton: vaikka uusia jäseniä 
liittyy jatkuvasti mukaan toimintaamme, kokonaisjäsen-
määrän lasku kiihtyy. Näin siitä huolimatta, että diabee-
tikoiden määrä kasvaa. Suunnanmuutosta haetaan liiton 
ja yhdistysten toimintaa uudistamalla; liiton tuoreen 
strategian kautta.

Elävä kansalaisjärjestötoiminta edellyttää 
päivittäistä vuoropuhelua, mutta myös vuosittaisilla 
kokoontumisilla on sijansa: järjestöpäivät ja alueelliset neu-
vottelupäivät ovat vakiintuneita foorumeita, joissa tapaavat 
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Talous on tasapainoilua 

Vuoden 2013 alusta lähtien Diabetes-lehden ilmesty-
miskerrat vähenivät yhdeksästä kuuteen. Jokaiseen entistä 
tukevampaan numeroon mahtuu runsaasti luettavaa koostu-
mukseltaan monipuoliselle lukijakunnalle.

Diabetes ja lääkäri -lehti on säilyttänyt asemansa diabeeti-
koita hoitavien lääkärien ja hoitajien täsmämediana. Nuorille 
diabeetikoille suunnattu Inspis-lehti muuttuu vuonna 2013 

kokonaan sähköiseksi: siitä tulee säännöllisesti 
päivittyvä verkkolehti.

Vuonna 2012 julkaisimme useita hoidonoh-
jaukseen tarkoitettuja repäisylehtiöitä – niiden 
kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Samoin saimme 
uunista ulos Piiraat, pullat, pasteijat -leivonnaisoh-
jekirjan. 

Diabetesliiton tuotot toiminnottain 2012
yhteensä 6,116 milj euroa

Kurssi-, koulutus- ja 
asiantuntijatoiminta

Varainhankinta*

Viestintä ja tiedotus

RAY yleisavustus

Yksi Elämä -hanke

Muut RAY avustukset

Muut

Järjestötoiminta

0           500         1000       1500        2000        2500

*ilmoitusmyynti, arpajaiset, joulumerkkikeräys, vaalikeräys, lahjoitukset

Diabetesliiton toiminnan kulut vuon-
na 2012 olivat 5,5 miljoonaa euroa 
ja tuotot 6,1 miljoonaa euroa. Liiton 

taloudellinen tilanne on edellisvuosia epä-
vakaampi. Siihen vaikuttavat muun muassa 
Diabeteskeskus-kiinteistön vaatimat mittavat 
kunnossapitoinvestoinnit, diabetesyhdistysten 
jäsenmäärän laskusuunta, diabetesaineistojen 
kysynnän heikkeneminen ja kurssituottojen 
väheneminen. Yleinen taloustilanne varsinkin 
julkisella puolella heijastuu myös Diabetesliiton 
tuloihin
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Diabetesliitto sai joulukuussa 2012 kylmää vettä 
niskaansa, kun Kelan hankintakilpailun tulos 
vei Diabeteskeskuksen kurssitarjonnasta kaikki 

Kelan rahoittamat tyypin 2 diabeetikoiden kurssit. Samoin 
Kelan päätös vähensi tyypin 1 diabeetikoiden sekä erityisryh-
mien kurssitarjontaa seuraavalla kolmivuotisjaksolla. Ainoa 
Kelan kurssityyppi, joiden määrä Diabeteskeskuksessa jatkuu 
ennallaan ja jopa kasvaa, ovat diabeetikkolasten perhekurssit. 
Kela teki päätöksensä lainsäädännöllisin ja taloudellisin pe-
rustein; liiton järjestämien kurssien kysynnällä tai laatutasolla 
ei ollut siihen vaikutusta. 

Vuonna 2012 Diabeteskeskuksessa järjestetyille dia-
beteskursseille osallistui lähes 1 500 henkilöä: 
kaiken ikäisiä diabeetikoita läheisineen. Palaute kursseista 
oli erinomaista, asteikolla 1–5 kurssipalautteen keskiarvo oli 
kurssista riippuen 4.3–5.0.

Diabeteskeskuksen kurssitarjonta painottuu lähivuosina 
perhekursseihin ja tyypin 1 diabeetikoiden kursseihin sekä 
RAY:n tukemiin kursseihin eläkeläisille ja erityisryhmille. 
Samoin lisäämme terveydenhuollon maksusitoumuksin 
rahoitettavaa kuntoutusta sekä tyypin 2 että 1 diabeetikolle 
sekä yritysten henkilöstölle suunnattuja kuntoremontti- ja 
työhyvinvointikursseja.

Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetut 
kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja klubit 
kokosivat vuoden 2012 aikana Diabeteskeskukseen yhteen-
sä noin 350 henkilöä. Lisäksi Diabetesliiton ammattilaiset 
järjestivät tilauskoulutuksia ja tarjosivat asiantuntijaluentoja 
eri puolilla Suomea. Tilauskoulutukset tavoittivat noin 1 900 
henkeä.

 

Diabeteskeskuksen kursseille 
ja koulutuksiin on tulijoita
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Yksi elämä avaa uusia väyliä

keelle diabetesta sairastavien hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
kokonaisuudesta sekä vertaistoiminnan suunnittelusta muun 

muassa tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille.
Yksi elämä -hankkeet jatkuvat ja konkretisoi-

tuvat vuoden 2013 aikana. Hankkeiden näkyvyys 
niin verkkosivuilla kuin muissakin medioissa 
vahvistuu, ja kumppanijärjestöissä jo käynnis-
tetyt väestökampanjat, kuten esimerkiksi Tunne 
pulssisi, saavat seuraajia.

Yksi elämä -hankkeiden 
päätavoitteet ovat:

 ● terveyden tukeminen läpi elämän
 ● valtimosairauksien ehkäisy ja varhaisen  

diagnosoinnin edistäminen
 ● ajaa kuntoutuksen ja vertaistuen sisällyttä- 

mistä sairauksien hyvän hoidon osaksi

Diabetesliiton, Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen Yksi 
elämä -hankekokonaisuus käynnistyi vuoden 2012 
aikana. RAY:n rahoittama, vuoteen 2017 

asti jatkuva kokonaisuus avaa uusia väyliä niin 
liittojen väliseen yhteistyöhön kuin kansanter-
veystyöhönkin. Päämääränä on, että suomalais-
ten terveydentila kohenee suhteessa nykyisiin 
ennusteisiin.

Ensimmäisen hankevuoden suuri ponnistus 
oli viestintästrategian toteutus. Sen pohjaksi 
selvitettiin muun muassa väestön terveysasen-
teita ja asenteita terveysviestintää kohtaan sekä 
hankejärjestöjen mainetta terveysviestijöinä. 
Strategian laatimisen rinnalla jatkettiin jo käyn-
nissä olevia väestöviestintäkampanjoita, kuten 
Pieni Päätös Päivässä ja Tunnetko tämän tyypin? 
– Me tunnemme!

Tärkeä osa Yksi elämä -hankkeiden toimin-
taa on uusien toimintamallien kehittäminen. 
Diabetesliitossa lähdettiin vuonna 2012 liik-
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Diabetesliitto
 ● kansanterveys- ja potilasjärjestö
 ● perustettu vuonna 1955
 ● palkattua henkilöstöä noin 60
 ● Tampereella sijaitseva Diabeteskeskus on liiton keskustoimisto ja   
valtakunnallinen kurssikeskus

 ● www.diabetes.fi 

Diabetesyhdistykset
 ● 106 paikallista diabetesyhdistystä ja kaksi valtakunnallista yhdistystä: 
Nuorten Diabetesyhdistys ja Hypokoirayhdistys 

 ● 4 ammatillista jäsenyhdistystä: Diabeteshoitajat ry, Suomen Diabetes-
tutkijat ja Diabetologit ry, Suomen Diabetes Education Study Group ry 
(Suomen DESG), Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry

 ● yhteensä noin 58 000 jäsentä

Diabetestutkimussäätiö
 ● itsenäinen säätiö, joka jakaa tutkimusapurahoja lahjoitusvarojen pohjalta
 ● säätiön asiamiehen tavoitat Diabeteskeskuksesta
 ● www.diabetestutkimus.fi

 

Diabeteskeskus 
Kirjoniementie 15 
33680 Tampere 
p. 03 2860 111 
f. 03 2860 422 
diabetesliitto@diabetes.fi 
etunimi.sukunimi@diabetes.fi 
www.diabetes.fi 
www.facebook.com/diabetesliitto 
www.facebook.com/diabeteslehti 
www.facebook.com/inspis 


