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TOIMINTASUUNNITELMA 2014  

Muutos ja mahdollisuus 
 

Maailma ja suomalainen yhteiskunta muuttuu 
ympärillämme. Suomen elinkeinorakenne on 
murroksessa, globalisaatio tulee yhä lähem-
mäs jokaisen arkipäivässä. Välittömästi toi-
mintaamme vaikuttaa sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenneuudistus ja kuntara-
kenteen muutos. Onko Diabetesliitto sivusta-
katsoja vai aktiivinen toimija ja vaikuttaja ajan 
virrassa? Voivatko Diabetesliitto ja diabe-
tesyhdistykset toimia entiseen tapaan, 1970- 
luvulla luoduissa rakenteissa ja toiminta-
alueissa? 
 
Tämän päivän iskusana on muutos. Tuntuu, 
että useimmiten muutosta lähestytään arvel-
len, varoen, epäröiden, jopa peläten. Ahke-
rassa käytössä ovat sanat muutosvalmius, 
muutosvastarinta, epävarmuus. Mutta voisiko 
muutokseen ottaa myös positiivisen asenteen: 
vihdoinkin jotain uutta! Johan näistä vanhoista 
ummehtuneista vaatteista pitikin päästä 
eroon! Hienoa aloittaa puhtaalta pöydältä! 
Tässä on mahdollisuus!  
 
Diabetesliitto on eittämättä muutoksen edes-
sä. Meillä on useita osoittimia siitä, että jotakin 
tarttis tehdä, jotenkin kurssia muuttaa. Eikä 
vähiten se tosiasia, että Diabetesliiton ja yh-
distysten ote yhä kasvavasta diabeetikkojou-

kosta on kirpoamassa, tai vähintään muutta-
massa muotoaan. Liiton jäsenyhdistysten yh-
teenlaskettu jäsenmäärä on jo parina vuonna 
kääntynyt hienokseltaan laskuun, kun vastaa-
vasti liiton verkkosivujen kävijämäärä kasvaa 
voimakkaasti. 
 
Vuosi 2014 on monessa suhteessa Diabetes-
liiton tulevaisuutta suuntaava. Liiton palvelu-
toiminta, kuntoutus ja koulutus, rakentaa uutta 
toimintaa Kansaneläkelaitoksen viime vuoti-
sen hankintakilpailun jälkeen. Ensi vuosi näyt-
tää osaltaan miten toiminta käy kaupaksi.  
 
Vahvasti, ellei ratkaisevasti liiton tulevaisuutta 
määrittää ensi vuonna joka 4. vuosi pidettävä 
liittokokous. Liittokokoukseen valmistellaan 
liiton toimintarakenteeseen ja jäsenyyteen 
liittyvää sääntöuudistusta, jolla liiton toimintaa 
voitaisiin uudistaa dynaamisemmaksi ja veto-
voimaisemmaksi. Tähän uudistustyöhön soisi 
kaikkien liiton ja diabetesyhdistysten  tulevai-
suudesta huolta kantavien osallistuvan. Tar-
vitsemme yksituumaisuutta, jos ei nyt kaikista 
asioista, niin ainakin siitä, ettei ”saa jäädä tu-
leen makaamaan”. 
 
Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 
valmistelussa on jouduttu väistämättä keskus-

telemaan myös suunnitelmavuotta seuraavista 
vuosista. Diabetesliitto täyttää 60 vuotta 
vuonna 2015 ja jos merkkivuotta hyödynne-
tään toiminnassa, niin on jo aika ryhtyä miet-
timään, että mitä tehtäisiin. Tähän astisissa 
ajatuksissa on ollut liiton ulkoisen ilmeen uu-
distaminen, osana Diabetesliitto-brändin ra-
kentamista ja  alueellisten yleisötapahtumien 
järjestäminen.  
 
Katse tulee ulottaa vieläkin pidemmälle. Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutuksen hankintajakso 
päättyy vuonna 2016 ja on uuden kuntou-
tushankinnan aika. Tällä hetkellä ei ole tietoa 
missä muodossa hankinta tehdään, koko han-
kintalainsäädäntökin on EU-direktiivin valmis-
telussa. Joka tapauksessa kyse on pitkälle 
liiton järjestämän kuntoutuksen tulevaisuudes-
ta. Aivoliiton ja Sydänliiton kanssa tehtävä 
suurhanke Yksi elämä päättyy vuonna 2017. 
Mitä hankkeesta jää liiton toimintaan, mikä jää 
kesken, mihin tuolloin pitäisi panostaa ja mi-
ten?  
 
Tulevaisuus odottaa, miten otamme sen vas-
taan? 
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Toiminnan vaikuttavuus 
Taustana olevat strategiset 

valinnat 

Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2014 

Liitto tukee diabeetikoiden 

asemaa, heidän hoitonsa kehit-

tämistä sekä diabeteksen eh-

käisyä 

 Liitto kehittää aktiivisesti diabe-
teksen hoito- ja ehkäisymenetel-
miä 

 Insuliinipuutosdiabetes (tyyppi 1) 
on liiton keskeinen painopistealue 
hoidon tason ja tasapainon kehit-
tämisessä 

 Liitto on mukana hoitomenetel-
mien kehittämisessä ja käyttöön-
otossa 

 Näitä toteutetaan muun muassa 
erilaisin hankkein 

 

 
 

 

Diabetesliiton toiminta vastaa dia-

betesta sairastavien ja heidän 

läheistensä tarpeisiin saada tietoa 

ja tukea omahoitoon ja diabetek-

sen kanssa elämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksi elämä -hankekokonaisuus 

onnistuu ja nivoutuu hyvin perus-

toiminnan kanssa. 

 

 

Liiton jäsenyhdistysten 

jäsenmäärä  

 

 

 

 

 

 

Aineistojen menekki ja 

tilausten lukumäärä, net-

tisivustojen käyttö  

 

 

Tyypin 1 diabeteksen 

hoidon kehittämishank-

keen käynnistyminen 

 

 

Osahankkeiden etene-

minen suunnitellusti  

 

 

Tuotetaan entistä kohdennetumpia ja vuo-

rovaikutteisempia diabeteksen ehkäisyä 

ja (oma)hoitoa tukevia palveluja. 

 

Vertaistoiminnan uusien tapojen kehittä-

minen ja jalkauttaminen. 

 

 

Verkkopalvelun uudistaminen. 

 

 

 

 

Konkretisoidaan tarvittavat toimet tyypin 1 

diabeetikoiden hoidon ja hoitojärjestelyjen 

kehittämiseksi ja jätetään hankehakemus. 

 

 

Yksi elämä viestintästrategian toteuttami-

nen 

 

Nuorten diabeetikoiden vertaistoiminnan 

käynnistäminen 

 

Hankkeessa hyödynnetään myös oman 

henkilökunnan osaamista 
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Kuntoutus, koulutus ja asian-

tuntijatoiminta sekä hoidon ja 

hoidonohjauksen ja kuntoutuk-

sen kehittäminen on oleellinen 

osa liiton toimintaa 

 Koulutuspalveluita ja toimintaa 
monipuolistetaan  

 Liitto osallistuu kuntoutuksen 
hankintakilpailuihin, hankkii rahoi-
tusta kuntoutuskurssien järjestä-
miseksi ja tuottaa erilaisia kursse-
ja maksusitoumusrahoituksella 

 Koulutusta ja kuntoutusta järjes-
tetään tarvittaessa myös muualla 
kuin Diabeteskeskuksessa yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa 

 Asiantuntijatoiminta ja ohjaus on 
osa liiton toimintaa 

 

 

Diabetesliitolla on asiakkaiden 

tarpeita/kysyntää vastaava moni-

puolinen, saavutettava ja laadu-

kas kuntoutus, koulutus ja asian-

tuntijatoiminta. 

 

 

 

 

Diabetesliitto on tärkeä ja luotetta-

va valtakunnallinen toimija diabee-

tikoiden ja heidän läheistensä 

kuntouttajana. 

 

 

 

Diabetesliitto tuottaa laadukkaita 

ja vaikuttavia koulutus- ja asian-

tuntijapalveluita. 

 

 

Koulutus- ja kuntou-

tusasiakkaat ovat tyyty-

väisiä ja toiminta vastaa 

rahoittajien standardeja 

ja linjauksia 

 

 

 

 

Kuntoutuksen osallistu-

jamäärät, vaikuttavuus ja 

asiakaspalaute kuntoutu-

jilta sekä maksajilta. 

 

Yhteistyökumppanien 

määrä 

 

 

Taloudellinen volyymi 

 

Koulutus täyttää kansalli-

set ja kansainväliset täy-

dennyskoulutuksen laa-

tukriteerit 

Palvelutoiminnan laatujärjestelmä käytös-

sä 

 

Kokonaisarvosana koulutuksesta osallis-

tujien palautteissa yli 4,5 (asteikko 1-5) 

Koulutustilaajien asiakaspalaute 

 

 

Selvitys valtakunnallisesta kuntoutustoi-

minnasta muiden palveluntuottajien kans-

sa. 

 

Kurssien markkinointi uusille asiakkaille ja 

maksajille. 

 

Tehdään monipuolisesti yhteistyötä mui-

den kouluttajatahojen kanssa. 

 

 

Lisätään koulutusvolyymiä 

 

Koulutusten järjestämisprosessia, sisältö-

jä ja kouluttajien kouluttajataitoja tuetaan 

ja kehitetään 
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Liiton vaikuttamistoimintaa te-

rävöitetään 

 Vaikuttamistoimintaan siirretään 
voimavaroja 

 Yhdistyksille annetaan enemmän 
tukea alueelliseen ja paikalliseen 
vaikuttamistoimintaan 

 Diabeetikoiden tietoisuutta omis-
ta oikeuksistaan ja vastuistaan li-
sätään 

 

 

Liiton asiantuntijuus tunnetaan ja 

tunnustetaan ja liitto saa yhteis-

kunnassa läpi tavoitteitaan, jotka 

liittyvät diabeteksen ehkäisyn ja 

hoidon järjestämiseen sekä diabe-

testa sairastavien asemaan ja 

hoidon edellytyksiin. 

Vaikuttaminen lainsää-

däntöön ja terveyden-

huollon käytäntöihin 

 

 

 

 

 

Yhdistysten tukeminen 

vaikuttamistoiminnassa 

Liitto vaikuttaa siihen, että terveydenhuol-

lon uudistuksissa turvataan diabeetikoi-

den hyvä hoito. 

 

Tyypin 1 diabeetikon hoidon kehittäminen 

ja keskittäminen riittävän asiantuntemuk-

sen omaaviin yksiköihin  

 

Diabeetikoiden tietoisuutta omista oikeuk-

sistaan lisätään. 

 

Lisätään järjestöohjauksessa yhdistysten 

vaikuttamistoiminnan tukemista. 
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Talous 

Taustana olevat strategiset 

valinnat 

Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talous on tasapainossa. Euromääräinen tulos/ vä-

hintään nollatulos järjestö-

toiminnoissa sekä palvelu-

toiminnassa (kuntoutus, 

koulutus ja asiantuntijatoi-

minnot) 

Kilpailutetaan suurimmat palvelui-

den/tavaroiden toimittajat 

 

Sijaisten käytön ja uusien rekrytointien 

minimointi 

 

Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminto-

jen mitoittaminen Kela/Ray päätösten mu-

kaiseksi. 

 

Verotuspäätös ja sen mukanaan tuomat 

tarpeelliset toimenpiteet. 

 

Selvitetään yhteistyön mahdollisuudet 

muiden potilasjärjestöjen kanssa tukitoi-

minnoissa. 

 Diabeteskeskus-kiinteistö pysyy 

hyvässä kunnossa. 

 

Toimintatilojen kunto ja 

asiakaspalaute 

Diabeteskeskuskiinteistön katto- ja sokke-

lisaneeraustyö. 

 

Vesihuollon järjestäminen 

Liiton palveluita markkinoi-

daan tehokkaammin 

 Markkinoinnin keinoja ja kana-
via kehitetään 

 Markkinointiin panostetaan 
enemmän resursseja 

 

Ilmoitusmyynti, varainhankinta ja 

liiton palvelujen sekä jäsenyyden 

markkinointi onnistuu. 

Euromääräinen tulos, liiton 

palveluiden kysyntä 

 

 

 

Ilmoitusmyyntiyhteistyö Sydänliiton kanssa 

 

Diabetesliiton brändin suunnittelu vuodelle 

2015 

 

Diabetesliiton 60-v juhlavuoden suunnittelu 
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Toimintaprosessit 
Taustana olevat strategiset 

valinnat 

Menestystekijä  Arviointikriteeri Toimenpiteet ja tavoitteet 2014  

Jäsenyys- ja osallistumis-

mahdollisuuksia monipuolis-

tamalla luodaan kaikille kiin-

nostuneille mahdollisuus löy-

tää oma tapansa osallistua ja 

olla jäsen 

 Järjestöohjauksella tuetaan jä-
senyhdistysten toiminnan kehit-
tämistä ja uudistamista 

 Kehitetään liiton palveluita jäse-
nille 

 Tuetaan jäsenjärjestörakenteen 
monipuolistamista esim. valta-
kunnallisilla yhdistyksillä 

 Kannattajajäsenyyden kehittä-
minen ja markkinointi 

 Sääntöjä muutetaan tukemaan 
jäsenmäärän kasvua. Selvitetään 
liiton suoran henkilöjäsenyyden 
mahdollisuudet, edut ja haitat 
sekä tarvittaessa muutetaan lii-
ton sääntöjä jäsenyyden mah-
dollistamiseksi. 

 

 

Diabetesliiton ja paikallisyhdis-

tysten toiminta pystyy vastaa-

maan yhteiskunnallisen ja kult-

tuurisen muutoksen asettamiin 

haasteisiin. 

 

 

Diabetesliiton ja paikallisyhdis-

tysten toiminnalla on vetovoi-

maa 

 

Löydetään uusia toiminta- ja 

organisoitumistapoja (eri ryhmil-

le) 

 

 

 

 

Jäsenyhdistysten jäsenmäärän 

muutos 

Sääntömuutoksen valmistelu liittoko-

koukselle 
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Palveluita ja toimintoja siirre-

tään verkkomaailmaan 

 Liitto on aktiivisesti mukana 
verkkoyhteisöjen toiminnassa 

 Kehitetään myös sellaisia uusia 
palveluita joita käytetään pel-
kästään verkossa 

 Osa palveluista kohdistetaan 
vain jäsenille tai ovat muulla ta-
voin vastikkeellisia 

 

 

Diabetesliitolla on toimivat ja 

jäsenistöä palvelevat verkko-

palvelut. Aktiivisia verkossa. 

Kävijämäärät, palaute, käyttä-

jämäärät 

 

Jäsenrekisterin etäkäyttö 

 

 

Digitaalisten palveluiden määrä 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyhdistyksille järjestettävät 

digimediakoulutukset onnistuvat 

Verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden 

kehittämisen suunnitelma 

 

Jäsenrekisterin etäkäyttö henkilöjäse-

nille (henkilötiedot) 

 

Diabetes-lehti ilmestyy sekä painettuna 

lehtenä että digitaalisena julkaisuna 

 

Liitto on mukana digitaalisen hyötypelin 

tuottamisessa 

  

D-opiston kurssien jatkokehittäminen 

 

Diabetesviestijöiden yhteisön luominen 

verkkoon 
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Organisaation osaaminen, johtaminen ja henkilöstö 
Taustana olevat strategiset 

valinnat 

Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2014 

 Diabetesliitolla on osaava, moti-

voitunut ja hyvinvoiva henkilö-

kunta. 

Henkilöstön työtyytyväisyys 

 

 

Henkilöstötilinpäätöksen  

tunnusluvut 

Toteutetaan työhyvinvointikyselyn mukai-

set toimenpiteet 

 

Tehdään koulutuksen kokonaissuunnitel-

ma 

 Diabetesliitolla on selkeä toimin-

tajärjestelmä 

Laatujärjestelmän osiot 

määritelty ja aikataulu 

suunniteltu 

SHQS -laatujärjestelmä on käytössä 

 

Kehitetään taloushallinnon raportointia ja 

automatisoidaan toimintoja entisestään. 

Liiton järjestörakenne uudiste-

taan kohti voimakkaampia 

diabetesyhdistyksiä ja liiton 

luottamushenkilöhallintoa uu-

distetaan yksinkertaisemmak-

si ja kevyemmäksi 

 Paikallisyhdistyksiä rohkaistaan 
yhdistymään isommiksi ja voi-
makkaammiksi alueellisiksi yh-
distyksiksi. Alueellinen yhdistys 
voisi koostua useammasta ala-
osastosta. 

 Sääntömuutoksen yhteydessä 
arvioidaan mm. liittokokouksen 
ja –valtuuston tarvetta. Sään-
tömuutoksessa otetaan huomi-
oon myös uudenlaisten jäse-
nyysmuotojen vaikutus päätök-
sentekoelinten valintaan 

Luottamushenkilöt ja henkilöstö 

toimivat liiton tavoitteiden toteut-

tamiseksi ja jakavat yhteisen 

näkemyksen liiton toiminnasta. 

Työnjako on selkeä pää-

töksenteon, asiantuntija-

elinten ja operatiivisen toi-

minnan kesken 

Strategian mukaisten päätösten toimeen-

pano luottamushenkilöiden, asiantuntija-

elinten ja henkilöstön yhteistyönä. 
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Liite 1 

Talous 
 

Taloudellinen tilanne    
Yleinen taloudellinen tilanne on talousarviota teh-

dessä hyvin epävakaa niin Suomessa kuin koko 

euroalueella. EU-maiden taloudet uivat syvällä, 

mutta viimeisen kolmannesvuosikvartaalin indi-

kaattoreissa on havaittavissa hienoista nousua. 

Talouskasvun laajempaa kasvua Suomessa odote-

taan kuitenkin vasta aikaisintaan ensi vuoden puo-

lella. Huonoista suhdanteista johtuen henkilöstön 

määrän vähentäminen on yleistä monilla aloilla. 

 

Valtion talousarvio on 6,6 mrd. euroa alijäämäinen 

ja valtion velka kokonaisuudessaan kasvaa  

98 mrd. euroon.  

 

Vuoden 2014 palkkaratkaisu on tätä kirjoittaessa 

osin vielä auki. Alustavasti työmarkkinajärjestöjen 

kesken on sovittu keskitetystä palkkaratkaisusta, 

joka nostaisi palkkoja 1.7.2014 alkaen 20 euroa / 

kk. Palkkabudjetti on laadittu tämän ennusteen 

perusteella. Keskitetyn palkkaratkaisun voimassa-

olo tullee olemaan 2+1 vuotta. Tämänhetkinen 

työehtosopimuksen mukainen palkkaratkaisu on 

voimassa 28.2.2014 saakka.  

Tässä tilanteessa liiton tuottopuoli on erittäin haas-

tava. Jäsenmaksu ja Diabetes-lehden tilausmaksu 

on pidetty ennallaan (7/14 eur). Jäsenmäärän vuo-

tuinen väheneminen on tosiasia, jota ei voida vuo-

sittain kompensoida jäsenmaksujen korotuksilla. 

Kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntijatoimintojen 

hintoihin on tehty maltillinen 3-4 prosentin keski-

määräinen korotus. Majoitushinnat on pidetty en-

nallaan vuoden 2013 tasolla.  

 

Menopuoli on pitkälti kiinteä ja siinä tapahtuu au-

tomaattisesti kustannusten nousua.  

Toukokuussa pidettävään liittokokoukseen on laa-

dittu noin 69.000 euron kulubudjetti. Kustannusten 

kasvua pyritään edelleen hillitsemään aktiivisella 

kilpailuttamisella (mm. vakuutukset, kiinteistö- ja 

energiakulut).  Työnantajan sosiaalivakuutusmak-

suihin on budjetoitu 0,89 %:n korotus vuoteen 

2013 nähden. Poistot tulevat v. 2014 hieman las-

kemaan verrattuna v. 2012 toteumaan (164 

teur/172 teur).  

 

Raha-automaattiyhdistyksen avustukset haetaan 

30.9.2013 mennessä. Raha-

automaattiyhdistykseltä tullaan hakemaan yleis-

avustusta 933.000 euroa, sopeutumisvalmennuk-

seen noin 217.000 euroa, alueyhdistyksille 30.000 

euroa ja Yksi Elämä   

–hankkeeseen 817.00 euroa.  

 

Näiden lisäksi keväällä 2013 haettiin 2 kpl inves-

tointiavustuksia, joiden avustusyhteissumma on 

223.500 euroa. Näin ollen Raha-

automaattiyhdistykseltä haetaan rahoitusta yh-

teensä 2.220.500 euroa. Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista on 

budjetoitu tuottoja yhteensä 480.400 euroa. 

 

 

Henkilöstön määrä pysyy samalla tasolla kuin 

vuonna 2013 (59,4/59,5).  

Yksi Elämä –hankekokonaisuuden henkilömäärä 

pienenee hieman (8,5/7,7), mutta vastaavasti Ka-

relia –projektiin on palkattu 1 henkilö. Henkilökun-

nan koulutukseen on budjetoitu 35.450 euroa 

(T2012  18.121 e). 

 

Budjetoituun 0-tulokseen pääseminen edellyttää 

erittäin tiukkaa kulukontrollia kaikessa liiton toimin-

nassa ja onnistumista budjetoitujen tuottojen saa-

vuttamisessa. Oman haasteensa tuo kiinteistöön 

kohdistuvat korjaus- ja kunnossapitokustannukset, 

joiden ennustettavuus on muita kuluja haasteelli-

sempaa. 
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Investoinnit 
 

Investoinneista on laadittu erillinen esitys. Tär-

keimpänä investointina pidetään Diabeteskeskuk-

sen kattojen ja sadevesijärjestelmien peruskorjaus-

työtä, joka on tarkoitus toteuttaa kevät-kesän 2014 

aikana. Syksyn 2013 aikana pyritään saamaan 

suunnittelutyö valmiiksi. Kokonaiskustannusarvio 

on tällä hetkellä 650.000 euroa.  

Henkilökunta 
talouspäällikkö 

taloussuunnittelija 

2 taloussihteeriä (joista toinen tekee 60%:n työ-

aikaa) 

osastosihteeri 

kiinteistönhoitaja 

laitoshuoltaja 
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Markkinointi ja varainhankinta  
Markkinointi sisältää yritysyhteistyön, lehtien ja 

www-sivujen ilmoitusmyynnin. 

Taloudellisesti tärkeimpänä markkinointipanostuk-

sen kohteena on ilmoitusmyynti. 

Diabetes-lehti 

Diabetes-lehden jäsentilaajat ovat vähentyneet 

vuoden 2013 ensimmäisen seitsemän kuukauden 

aikana 1800:lla ja jäsenet 600:lla verrattuna viime 

vuoden vastaavaan aikaan. Diabetes-lehden jä-

sentilaajat tulevat vähenemään myös vuonna 

2014.  Ilmoitushintoja nostetaan 2 prosentilla.   

2013 Diabetes-lehden uudistus on saanut myön-

teisen palautteen ilmoittajiltamme. Lehden har-

vempi ilmestyminen antaa enemmän aikaa ilmoi-

tusmyyntiin lehteä kohden ja yksittäisten lehtien 

laajempi aihekokonaisuus mahdollistaa aiheisiin 

liittyvää mainontaa.  

 

Ilmoitusmyyntiyhteistyö Sydänliiton kanssa ei 

käynnistynyt tänä vuonna Sydänliiton organisaa-

tiomuutoksien vuoksi.  Yhteistyö käynnistetään 

ensi vuonna.   

Diabetes-lehden ilmoitusmyynti pysyy tämän vuo-

den tasolla. 

Diabetes ja lääkäri –lehti 
Kaikissa julkaisuissa, joissa on reseptilääke-

mainoksia, on ilmoitusmyynti laskenut. Ilmoitushin-

toja korotetaan kustannuksia vastaavasti kaksi 

prosenttia. 

Diabetes ja lääkäri –lehden ilmoitustuotot vähene-

vät ensi vuonna. 

diabetes.fi-verkkopalvelu 
Liiton nettisivuilla on 78 000 käyntiä kuukaudessa. 

Todennäköisesti käyntikerrat lisääntyvät merkittä-

västi myös ensi vuonna, minkä vuoksi netti-

ilmoitukset tulevat lisääntymään ensi vuonna. 

Yritysyhteistyö 
Uutena yritysyhteistyömuotona on Diabetesosaaja 

seminaarin, joka järjestetään yhteistyössä Sai-

raanhoitajaliiton koulutus ja kustannusyhtiö Fiocan 

kanssa 29. – 30.1.2013 Tampereella, näyttely-

myynti.  Näyttelyyn odotetaan noin 20 yritystä 

Edelleen myydään näyttelypaikkoja Diabeteskes-

kuksessa järjestettävän ammatillisen koulutuksen 

yhteyteen. 

Varainhankinta 

Vuoden 2014 keskeisimpänä varainhankintamuo-

tona on joulumerkkikeräys.  Keräys toteutetaan 

postittamalla joulumerkkiarkkeja Diabetes-lehden, 

Kotilieden, ET-lehden ja uutena Kodin Kuvalehden 

välissä.   

 

Adressimyynti toteutetaan edelleen Korttiriihi Oy:n 

kautta, joka maksaa myydyistä adresseista rojaltit 

liitolle. 

 

Rahankeräystä www.diabetes.fi -sivustoilla jatke-

taan.. Tästä ei odoteta ensi vuonna merkittävää 

tulolähdettä.  Liiton juhlavuoden 2015 (liitto täyttää 

60 vuotta) tapahtumien ja varainhankinnan suun-

nittelua jatketaan. 

 

Yhteistyössä Sydänliiton, Hengitysliiton ja Syöpä-

järjestöjen kanssa jatketaan uusien yhteisten va-

rainhankintamuotojen suunnittelua.  Liitto osallistuu 

EU-vaalien yhteydessä järjestettävään Pieni ele –

keräykseen. 

Markkinointityöryhmä 
Liiton markkinointityöryhmän, jossa ovat jäseniä 

viestinnästä, markkinoinnista, kurssitoiminnasta ja 

järjestötoiminnasta, tarkoituksena on koordinoida 

ja kehittää koko liiton markkinointia.  Ryhmä on 

asettanut edelleen tärkeimmäksi liiton brändin 

rakentamisen. Muita merkittäviä toimintoja ovat 

esimerkiksi kuntoremonttikurssien ja työhyvien-

vointipalveluiden markkinointi sekä juhlavuoden 

2015 tapahtumien suunnittelu.  

Markkinoinnin ja varainhankinnan resurssit 
osa-aikainen yhteyspäällikkö 

myyntisihteeri 
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Liite 2 

Viestintä ja julkaisutoiminta   

 

 

 

 

Viestinnän keinoin vaikutetaan mielikuviin Diabe-

tesliitosta ja diabetessairauksista. Tavoitteena on 

järjestön vetovoiman kasvattaminen sekä väestön 

parempi tietämys sairauden eri muodoista ja hoito-

tavoista. . Kevään liittokokous on viestinnällinen 

tapahtuma. Visuaalisen ilmeen uusiminen käynnis-

tyy kohti juhlavuotta 2015. 

 

Nykytekniikka mahdollistaa, että voimme lisätä 

vuorovaikutusta jäsenyhdistysten ja henkilöjäsen-

ten kanssa (suoratoistot tilaisuuksista, videoter-

vehdykset, diabetesviestijöiden yhteisö verkossa - 

blogit, videot). Tarjoamme viestintäkoulutusta dia-

betesyhdistyksille toiminta-alueittain.  

 

Tuotamme ja jaamme diabetesaiheisia uutisia sekä 

teemme tunnetuksi liiton ja Yksi elämä -järjestöjen 

yhteistä yhteiskunnallista vaikuttamista käyttäen 

kanavina diabetes.fi:n Ajankohtaista-palstaa ja 

Puheenvuoroja sekä liiton fb-sivua. Uusi nopea 

toimintakulttuuri vaatii harjaantumista ja työtehtävi-

en priorisointia, mahdollisesti ostopalveluja. 

 

Osallistumme diabeteksen hoitoa koskevaan kes-

kusteluun: diabetesruokavaliosuositus, lääkehoito 

vs. elintavat, sosiaaliturva ja diabeteksen hoitojär-

jestelyt. Tyypin 1 diabeteksen hoitoa pohtivan työ-

ryhmän toimenpide-ehdotusten eteenpäin viemi-

nen on tärkeä osa toimintavuoden viestintää. 

 

Diabetes-lehti 
Kuusi numeroa: 64-80 sivua  

Digitaalinen Diabetes paperilehden rinnalle, tarjol-

le: 

- sähköinen näköispainos 

- kehittyneempi digilehti 

Ruotsinkielinen liite, Svensk bilaga: 3x20 sivua + 

3x16 sivua 

Daisy-äänilehti ja näkövammaisten tietoverkkover-

sio ennallaan 

 

Diabetes ja lääkäri  
Viisi numeroa 

Ryhmätilaus lääkäreille ja apteekeille + rinnakkais-

painos hoitajille ym. ryhmille 

Pdf:t ja ePaper-versiot rinnakkaispainoksesta ver-

kossa  

 

diabetes.fi-verkkopalvelu 
Koko verkkopalvelun uusiminen ja monipuolistami-

nen alkaa tarvemäärittelyillä, mukana kaikki toimin-

tasektorit. 

Inspis-verkkojulkaisu päivittyy säännöllisesti ja 

osallistaa nuoria sisällön tuotantoon ja jakamiseen. 

Sosiaalinen media: toiminta on aktiivista sovittujen 

linjausten mukaan  

 

Diabetesaineistot 
Keskeistä: uudet perusoppaat tyypin 1 ja 2 

diabeteksen hoidosta 

Päänavaus: digitaalisen hyötypelin tuottamiseen 

osallistuminen 

 

Henkilökunta  
- viestintäpäällikkö/päätoimittaja 

- toimitussihteeri  

- toimittaja/toimitussihteeri  

- verkkotoimittaja  

- tiedottaja  

- 1,6 toimistosihteeriä (varasto, aineistojen myynti 

ja lähetykset; postitukset; diabetes.fi/d-kauppa, 

lehden tilaajarekisteri)  

 

Sisäiset myynnit/ostot  
- Ilmoitustilan myynti (kurssi- ja koulutustoiminta) 

- Kuntoutus-, koulutus ja asiantuntijatoiminta  -

markkinointiviestintä (kurssi- ja koulutustoiminta)  

- Tiedotuslehden toimitus/taittotyö (järjestötoiminta 

– ei sisäistä laskutusta)  

- Asiantuntijatyön osto 23 viikkoa (kurssi- ja koulu-

tustoiminta)  

- Markkinoinnin henkilöstön kulut viestin-

nän eri kustannuspaikoilla 
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Liite 3 

Järjestöohjaus 
 

 

 

 

 

Järjestöohjaus tähtää Diabetesliiton strategisten 

tavoitteiden toteutumiseen. Sen mukaisesti anne-

taan ja tuotetaan välineitä yhdistysten toiminnan 

tueksi ja liiton tavoiteohjelman ja muiden päätetty-

jen tavoitteiden ja linjausten toteuttamiseksi. Jär-

jestöohjausta toteutetaan muun muassa yhdistys-

käynnein (erityisesti yhdistysten hallitusten koko-

ukset), yhteisillä tilaisuuksilla, tiedotuksella, alue-

toiminnalla, kohderyhmätoiminnalla sekä järjestö-

koulutuksella.   

Yhdistyksen menestystekijät  -toimintatapa tarjoaa 

yhdistyksille mahdollisuuden intensiiviseen yhdis-

tyksen toiminnan kehittämiseen. 

 Järjestöohjauksessa käytetään enenevässä mää-

rin hyväksi sähköistä viestintää ja muita tietotekni-

siä apuvälineitä. 

Vuonna 2014 järjestetään liittokokous josta muo-

dostuu järjestöohjauksen painopistealue ensi vuo-

deksi.  Liittokokous työllistää järjestöohjausta alku-

vuonna paljon. Järjestösuunnittelijoiden yhdistys-

vierailuihin varaudutaan aikataulutuksella. 

Vertaistoiminnan kehittäminen koulutuksen avulla 

ja yhdistysten tukeminen vertaistoiminnan käynnis-

tämiseksi ja jatkamiseksi jatkuu yhteistyössä Yksi 

elämä –hankkeiden kanssa. Tavoitteena on kehit-

tää sellaisia vertaistoiminnan muotoja, jotka ter-

veydenhuolto voi liittää kiinteäksi osaksi potilaan 

hoitopolkua. Kehittämistoiminnassa etsitään tähän 

aikaan sopivia vertaistoiminnan toteuttamisen ta-

poja sekä samalla uudistaa vanhoja hyväksi todet-

tuja muotoja. Malleja jalkautetaan yhdistysten va-

paaehtoisille järjestettävillä koulutuksilla. 

Järjestökoulutus 
Järjestökoulutuksen perinteiset tapatumat ovat  

uusien toimijoiden koulutus alkuvuodesta ja järjes-

töpäivät helmikuussa.  

Vertaistukihenkilöiden koulutuksia ja tukiryhmänoh-

jaajakoulutuksia suunnitellaan järjestettävän mo-

lempia kolme yhdessä muiden Yksi Elämä –

kumppaneiden kanssa. 

Kotisivukoulutusta järjestetään tarvittaessa, samoin 

muuta järjestökoulutusta. 

Järjestötiedotus 
Järjestötiedotuksen painopiste on sähköisessä 

tiedotuksessa. Sähköinen uutiskirje ilmestyy vähin-

tään neljästi. Työkalupakki säilyy yhdistysten ja 

niiden aktiivien tiedotuskanavana. Tiedotuslehti 

ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 

Kohderyhmätoiminta 
Järjestöosaston koordinoima kohderyhmätoiminta 

käsittää nuorisotoiminnan, perhetoiminnan, liikun-

tatoiminnan ja eläkeläistoiminnan. Nuorisotoiminta 

suunnataan 13–22-vuotiaille. Perhetoiminta koh-

distetaan lapsille sekä heidän perheenjäsenilleen. 

Perhetoiminta on tarkoitettu perheille, joissa lapsel-

la on diabetes.  

Liikuntatoimintaa toteutetaan yhteistyössä liikunta-

järjestöjen kanssa. Liikuntavastaavien koulutusta 

jatketaan kysynnän mukaan.   

Diabetesohjelmalla täydennettyjä tuettuja lomia 

järjestetään yhteistyössä lomayhtiöiden kanssa 

perheille, työikäisille ja eläkeläisille. 

Eläkeläistapahtumia ei järjestetä itse, vaan yrite-

tään saada diabetesaiheita muiden järjestäjien 

tapahtumiin. 

Kohderyhmätoimintana toteutetaan RAY-

avustuksella eläkkeellä oleville diabeetikoille ja 

heidän läheisilleen kohdistettuja Virkeyttä hoitoon -

kursseja (14kpl). Lisäksi järjestetään RAY:n tuella 

sopeutumisvalmennusta maahanmuuttajille, mie-

lenterveyspotilaille (2 kurssia) ja kehitysvammaisil-

le aikuisille. Sopeutumisvalmennus toteutetaan 

yhteistyössä Diabetesliiton koulutus-, kuntoutus- ja 

asiantuntijatoiminnan kanssa.  

Ruotsinkielinen toiminta 

Ruotsinkieliseen järjestöohjaukseen kohdennetaan 

osa yhden järjestösuunnittelijan työpanoksesta. 

Lisäksi hankitaan käännöspalveluita tiedotus- ja 

opasmateriaalien ruotsinnoksiin. Ruotsinkielinen 

järjestökoulutus toteutetaan ruotsinkielisten yhdis-

tysten yhteisten tapaamisten yhteydessä. Svensk 
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bilaga, Infobladet ja Verktygslåda toimivat pää-

sääntöisinä tiedotuskanavina.  

Alueelliset neuvottelupäivät ja alueellinen 

yhteistyö 
Alueelliset neuvottelupäivät järjestetään kaksi ker-

taa vuodessa kullakin alueella. Päivät tarjoavat 

foorumin yhdistysten yhteistyölle tapahtumien jär-

jestämisessä ja vaikuttamistoiminnassa sekä kes-

kusliiton ja yhdistysten väliselle vuoropuhelulle. 

Alueelliset neuvottelupäivät toimivat tärkeänä foo-

rumina valmistauduttaessa vuoden 2014 liittoko-

koukseen. 

Hyväksytyn strategian mukaisesti alueellista vai-

kuttamista tuetaan järjestöohjauksella.  

Ekstranet 
Jäsenistön ekstranet avataan rajoitetusti käyttöön 

nuorten diabeetikoiden vanhemmille tarjottavalla 

palvelulla. 

Jäsenrekisteri 
Jäsenrekisteri tarjoaa keskitetyt jäsenrekisteripal-

velut diabetesyhdistyksille. Edellisenä toiminta-

vuonna käyttöönotettu jäsenrekisteri mahdollistaa 

erilaiset rajatut etäkäyttömahdollisuudet yhdistyk-

sille ja myös yksittäisille diabetesyhdistysten jäse-

nille. Etäkäyttömahdollisuuksien hyödyntämiseksi 

yhdistysten jäsenasiainhoitajille järjestetään koulu-

tusta. Yksittäisille henkilöjäsenille avataan mahdol-

lisuus päivittää yhteystietojaan. Etäkäyttömahdolli-

suuksien rinnalla säilyvät myös jäsensihteerien 

palvelut yhdistyksille. 

Yksi elämä -hankkeet 

Toimintavuonna jatkuu järjestöohjauksen ja Yksi 

elämä -hankkeiden yhteistyönä nuorille ja nuorille 

aikuisille tyypin 1 diabeetikoille Ykkösklubitoimintaa 

kummikoulutuksineen. Hankekokonaisuuden ja 

diabetesyhdistysten kiinteän yhteistyön varmista-

miseksi Yksi elämä -hankkeisiin osoitetaan järjes-

tösuunnittelijoiden työpanosta. 

 

Henkilökunta 

 järjestöjohtaja 

 5 järjestösuunnittelijaa 

 2 jäsensihteeriä 
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Liite 4 

Kuntoutus-, koulutus-, ja asiantuntijatoiminta  
 

 

 

 

 

KUNTOUTUS 

KELA 

2012 hankintakilpailun perusteella tuotamme Kelal-

le edellistä vuotta vastaavan määrän sopeutumis-

valmennuskursseja sekä loppuvuodesta sovitut 

lisäostot.  Kurssimäärät 2014: 

 Tyypin 1 diabetesta sairastavat aikuiset: 13 kpl 

5+5 vrk 10 hlö.  

 Tyypin 1 diabetesta sairastavat nuoret aikuiset 

(16-25 v) 1 kpl 5 vrk 10 hlö 

 Tyypin 1 diabetesta sairastavat nuoret, 13-15 v 

nuoret 2 kpl 5 vrk 10 hlö 

 Tyypin 1 diabetesta sairastavien alle 12 v lasten 

perhekurssit: 8 kpl 5 vrk perhekursseja 10 per-

hettä kurssilla, yhteensä 80 perhettä. 

  

RAY 

Kurssitoiminta tuottaa  diabeetikoille ja heidän 

läheisilleen kohdistettuja 5 vrk sopeutumisvalmen-

nuskursseja Diabetesliiton järjestötoiminnalle. 

Eläkkeellä oleville diabeetikoille ja läheisille 

haetaan RAY rahoitusta 139 100€:lla (indeksillä 

korotettuna), kurssilaisen omavastuu pysyy ennal-

laan eli 300€/kurssi. Tällä rahoituspohjalla järjeste-

tään 13 kpl 20 - 24 henkilön kursseja. Kurssilaisia 

ovat sekä diabeetikot että läheiset. 2 kurssia tai 

hakemusten perusteella tarvittaessa enemmän (1 

keväällä ja 1 syksyllä) kohdistetaan tyypin 1 diabe-

testa sairastaville.  Kehitysvammaisille aikuisille 

ja heidän läheisilleen (20 osallistujalle)  ja  ko-

toutuneille maahanmuuttajille ja heidän lähei-

silleen (14 osallistujalle) haetaan yhtä ja mielen-

terveyskuntoutujille (yhteensä 32 osallistujalle) 

kahta 5 vrk diabeteskurssia. Toinen mielenterveys-

kurssi suunnataan lähinnä skitsofreniaa sairastavil-

le, joilla sairaus on vakaassa tilassa. Toinen kurssi 

vakavaa depressiota sairastaville. Erityiskursseille 

haetaan v. 2014 Ray rahoitusta 77 900 euroa (in-

deksillä korotettuna).  

 

OSTOPALVELUKURSSIT 

Perhe- ja nuorisokursseista (5 vrk) suurin osa 

toteutetaan kuten aikaisemminkin hoitopaikkojen 

maksusitoumuksilla. Alle 12 v diabeetikkolapsille 

perheineen yhteensä 122 kurssipaikkaa eli 6 kpl 

18 perheen kursseja ja  1 kpl 12-14 perheen kurs-

sia sellaiselle viikolle, jossa rinnalla nuorten kurssi. 

(Yhteensä noin 448 hlö). 12-15-vuotialle nuorille 

yhteensä 100-kurssipaikka. 16-20 -v uotiaille1 

kurssi 5 vrk, 15 hlö. 

 

Aikuisten tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden mak-

susitoumuskursseille hakijoita on ollut v. 2013 vähän 

ja kursseja on jouduttu perumaan. Vuodelle 2014 

suunnitellaan hoitopaikkojen maksusitoumuksella 1 

kpl tyypin 1 diabeetikoille ja 1 kpl tyypin 2 diabeetikoil-

le 5 vrk kursseja (40 henkilöä). Munuais- ja maksaliitto 

ostaa KELA rahoittamaan dialyysihoidossa olevien 

diabeetikoiden SOVA kurssiin tilat ja henkilökunta-

palveluja edellisiä vuosia vastaten. Lisäksi he hakevat 

RAY rahoitusta predialyysivaiheessa oleville diabeeti-

koille ja järjestäisivät kurssin yhteistyössä meidän 

kanssa.  

Kuurojen palvelusäätiön kanssa neuvottelemme 

viittomakielisten diabeteskurssin järjestämisestä 

aikaisempien vuosien tapaan,  

 

KUNTOREMONTTIKURSSIT 

Metabolinen oireyhtymä / tyypin 2 diabetes 

kuntoremonttikursseille kysyntä ei ole ollut kovin 

suurta, mutta lähtökohtaisesti tällaiselle varhais-

kuntoutukselle on tarvetta. Vuodelle 2012 suunni-

tellaan 2 kpl avointa 5+2 vrk kuntoremonttikurssia. 

Lisäksi jatketaan tehostettua markkinointia ja  yh-

teistyötä suurten työnantajien kuten UPM ja Saari-

oinen kanssa ja suunnitellaan 1 kurssi  kummalle-

kin. Vuodelle 2014 tulee myös UPM kuntoremontin 

2 vrk jatko-osa.  

 

TYHY PÄIVÄT 

V. 2013 on laadittu malli työnantajille tarjottavasta 

työhyvinvointi päivästä, jossa olisi mukana tyypin 2 

diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisyyn 

liittyviä teemoja. Kurssikalenteriin suunnitellaan 5 

kpl 1 päivän TYHY päiviä. Näitä päiviä vodiaan 

tehdä valmiin ohjelman pohjalta tai räätälöidä. 

 



 

17 
 

VASTAANOTTOTOIMINTA 

Eläkeläisten kursseilla ja kuntoremonttikursseilla 

on mahdollisuus erilliseen maksulliseen vastaanot-

toon eri työntekijöille, kuten erikoislääkärille, jalko-

jenhoitajalle, ravitsemusterapeutille, psykologille ja 

fysioterapeutille. Vastaanottotoiminta voidaan 

myös resurssien sallimissa rajoissa avata kurssien 

ulkopuolisille asiakkaille.  

 

KOULUTUS  

Kurssimuotoisena koulutuksena Diabeteskes-

kuksessa järjestetään hoitajien ja lääkäreiden pe-

ruskursseja ja jatkokoulutuksena tiimikursseja ai-

kaisempien vuosien tavoin. Lisäksi järjestetään 

erillisiä koulutuspäiviä. Uutena peruskoulutuksena 

suunnitellaan kaksipäiväinen koulutus ikäihmisen 

diabeteksen hoidon kokonaisuudesta.. Osallistu-

taan Diabetesliiton järjestämän diabetestiimien 

Tiimiklubin järjestämiseen. Diabeteskeskusta tarjo-

taan diabetologien suunnitteleman erikoistuvien 

lääkäreiden koulutuksen  koulutuspaikaksi. Järjes-

tetään yhdessä sairaanhoitajaliiton koulutusyksi-

kön Fiocan kanssa: Diabetesosaaja 2014 koulu-

tuspäivät tammikuussa Tampere –talossa. Tilaus-

koulutuksia markkinoidaan aktiivisesti ja  järjes-

tetään kysynnän ja resurssien mukaan. Jatketaan 

yhteistyötä  Porvoon Point Collegen kanssa, joka 

on varautunut järjestämään aikuiskoulutuksen 

määrärahoilla kaksi pidempikestoista Diabetesvas-

tuuhoitaja –koulutusta (15 ov.) Porvoossa  ja Hel-

singissä. Koulutuksessa erityispainotuksena on 

diabetes ikäihmisellä ja se toteutetaan monimuoto-

koulutuksena. Verkkopalvelun hyödyntämistä kou-

lutuksissa rakennetaan ja henkilöstöosaamista 

kehitetään.. 

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT  

Myymme asiantuntijapalveluja yhteistyökumppa-

neille resurssien mukaan.   

Reumaliiton Perhe pidossa – hankkeeseen työ-

panos 9 viikkoa. Yhden ravitsemusterapeutin työs-

tä  kevään osalta suunnitellaan 40% työpanos 

TAYS. 

 

ASIANTUNTIJATYÖ DIABETESLIITTO 

Asiantuntijatoiminta:  Neuvontapuhelin, muut 

puhelut ja sähköpostit ja kommentoinnit, kannan-

otot, yms asiantuntijatyö liitolle. Yhteistyö ja yh-

teiskunnallinen vaikuttaminen   Työyhteisö- ja 

oppilaitosvierailut, liiton asiantuntijatoimikunnat, 

liiton edustus työryhmissä ja tapahtumissa. Tyypin 

1 diabeetikon hoidon kehittäminen: Työryhmä-

työskentely ja toimenpide-ehdotusten valmistelu.  

Tiimiklubi, Järjestötoiminta: Terveyslomat, alue-

päivät, järjestöpäivät, Maailman Diabetespäivä, 

yhdistysvierailuihin osallistuminen .Viestintä ja 

julkaisutoiminta: Sisällöntuotanto lehdet, oppaat 

ja erityisesti verkko. Yksi elämä -hanke:  Psykolo-

gin, diabeteshoitajien ja muut asiantuntijat, yhteen-

sä 17,5 kk. 

 

RAVITSEMISPALVELUT 

Kurssilaisten ruokailu, Diabetesliiton henkilöstö-

ruokailu, vierasruokailut, vierailuryhmät, tapahtu-

mat, klubit.  Kurssimäärien pienentymisen vuoksi 

sijaisia ei palkata, kesäkurssien kuormitus huomi-

oidaan lomasuunnittelussa. 
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TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 

Kurssiohjelmien ja kurssilaisten seuranta kuluu normaalin arviointitoimin-

taan. Mahdolliset tutkimushankkeet tehdään erillisrahoituksella.  

Seuraava Kelan kuntoutuksen kehitys ja tutkimusrahojen haku lienee maa-

liskuussa 2014. Työstetään ajatusta   valtakunnallisesta  diabeteskuntou-

tuksen tutkimuksesta Suomessa.  

Jatkamme yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitoksen 

kanssa, Opiskelijat tutkivat gradutyönään tyypin 2 diabeetikoiden kurssille 

aikaisemmin osallistuneita henkilöitä.   

Perhe- ja nuorisokurssien arvioinnin kehittäminen on mietinnän alla,   

Selvitetään / suunnitellaan  lomaviikkojen ja lyhytkurssien (esim. aikai-

semmin diabeteskurssilla olleille tapaamisia)  järjestämistä osallistujien 

omarahoituksella Diabeteskeskuksessa. 

RAY käynnistää syksyllä 2013 järjestöjen tekemän sopeutumisvalmennuk-

sen kehittämiseen tähtäävän työskentelyn.  

Vuonna 2015 tullee Kelan sairausryhmäkohtainen yksilökuntoutus hankin-

takilpailuun. Tämän valmistelu aloitetaan jo vuonna 2014. 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA INVESTOINNIT 

Kiinteistön kuntoselvityksen perusteella tehtävät toimenpiteet (katto, sala-

ojat) priorisoidaan.  

Piha-alueelle suunnitellaan lähiliikuntapaikka ja se toteutetaan osissa. 

Hankitaan valmius E-reseptin ja Kanta-arkiston käyttöönottoon. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon laatuohjelman (SHQS) asteittainen käyttöönotto. 

HENKILÖKUNTA 

 

 

 

 

-  

  

  
TA2014 Määräaikaisia 

• ylilääkäri 1   

• vastaava diabeteshoitaja 1   

• erikoislääkäri    0,5 

• kurssisihteeri 2   

• toimistosihteeri 1   

• diabeteshoitaja 4  0,5 

• ravitsemusterapeutti 2,2   

• psykologi 2   

• fysioterapeutti/liikuntasuunnittelija 1  0,5 

• jalkojenhoitaja 1   

• yöpäivystäjä, vapaa-ajanohjaajat, lastenkaitsijat   2,9 

• uimavalvoja ostopalveluna 0.25   
 • koulutuspäällikkö 1   

• koulutussihteeri 0,6 0,2 

• emäntä  1   

• apuemäntä  1   

• keittäjä  1   

• ravitsemistyöntekijä 4 0,1 

  
23,8 4,7 
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Liite 5 

Yksi elämä –hankekokonaisuus 
 

 

 

 

 

Yksi elämä on Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänlii-

ton yhteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena 

on vaikuttaa kansalaisiin, yhteisöihin, terveyden-

huoltoon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansan 

terveys paranee. 

Viestintä  

Yksi elämä -hankekokonaisuuden keskeisenä 

osana toteutettava viestintä nojaa vahvasti kuunte-

luun ja yhteisölliseen toimintatapaan. Viestinnän 

sävy on elämänmyönteinen ja leikkisä. Pääkohde-

ryhmiä ovat väestö (erityisesti kiireiset ruuhkavuo-

si-ihmiset perheineen) ja ammattilaiset (terveyden-

huollon, sosiaalialan ja opetuksen toimijat). Tarkoi-

tus on kokeilla perinteisten keinojen rinnalla uusia 

kanavia ja lähestymistapoja, hyödyntää moni-

kanavaisuutta, sosiaalista mediaa ja pelillisyyttä. 

Tarjoamme kohderyhmälle apua terveellisiin valin-

toihin mm. perin pohjin uudistuneen pienipaatos-

paivassa-verkkosivuston, sen pelisovelluksen ja 

Elixir-ohjelmayhteistyön kautta. 

Vaikuttamisviestintää toteutetaan teemalla ”Jokai-

nen päätös on terveyspäätös”.  Vaikuttamistyö 

kohdistetaan aluksi ensisijaisesti terveellisen lou-

nasruokailun edistämiseen.  Tarjoamme kuntata-

son päättäjille selkeän ratkaisun Sydänmerkki-

aterian muodossa - yhteistyössä paikallisten järjes-

tötoimijoiden kanssa. Vaikuttamisessa edetään 

pilottipaikkakuntien kautta. 

Yksi elämä verkkopalvelu 
Vuonna 2014 avattava verkkopalvelu 

www.1elama.fi. kokoaa Yksi elämä -hankkeiden 

tarjonnan yhteen paikkaan.  Verkkopalvelun sisäl-

lön osalta vertaistoiminnan kehittämistä jatketaan 

yhdessä kumppanijärjestöjen ja Diabetesliiton jär-

jestöosaston kanssa. Tavoitteena on liittää vertais-

toiminta kiinteäksi osaksi potilaan hoitopolkua. 

Vuonna 2014 jatketaan liittojen yhteisiä vertaistu-

kihenkilöiden ja vertaistukiryhmän ohjaajien koulu-

tuksia. Tavoitteena on toteuttaa kolme kumpaakin 

koulutusta. Lisäksi kehitetään ja tarjotaan tukea 

vertaistoimijoille itselleen. Nuorten diabeetikoiden 

Diabeteskummien pilottiryhmät (Ykkösklubiryhmät) 

saatetaan toimintaan vähintään neljällä paikkakun-

nalla. Kummiryhmien toteutuksessa kokeillaan 

erilaisia digitaalisen median elementtejä. Digimedi-

an hyödyntämistä kokeillaan myös paikallisyhdis-

tysten tukemisessa mm. vapaaehtoisille järjestet-

tävän koulutuksen muodossa. 

Valtimosairauksien ehkäisyn ja varhaisen tunnis-

tamisen tueksi tehdään toimintamalli, joka selven-

tää terveydenhuollon päättäjille ja ammattilaisille 

valtimosairauksien ehkäisyn koko prosessia, sekä 

tarjotaan toiminnan tueksi uusia työkaluja, julkaisu-

ja ja kokemuksellisuuteen perustuvia ohjaus- ja 

toimintamalleja. Apuna hyödynnetään myös Tun-

netko nämä tyypit? Me tunnemme! –konseptia. 

Lisäksi toteutetaan yhdessä Aivoliiton ja Sydänlii-

ton kanssa 112-kampanja, jonka tarkoituksena on 

korostaa nopeaa avun hälyttämisen tärkeyttä sy-

däninfarktin tai aivoinfarktin yllättäessä. Kampanja 

huipentuu valtakunnalliseen 112-päivään 11.2. 

Hoidon ja kuntoutuksen kehittämisen alueella tyy-

pin 1 diabetesta sairastaville aikuisille rakennetaan 

osaamiskartta –työkalu, jonka avulla diabetesta 

sairastavat voivat arvioida osaamistaan omahoi-

toon liittyvien eri osioiden suhteen ja tarvittaessa 

nostaa sen havainnollistamana haluamiaan asioita 

mukaan terveydenhuollon kontakteihin. Vuonna 

2014 jatketaan D-opiston Tyyppi 2 tutuksi -

verkkokurssin kehittämistä sekä laajennetaan 

kurssitarjontaa myös muille kohderyhmille.  Yhdes-

sä Aivoliiton ja Sydänliiton kanssa jatketaan Tulp-

pa -avokuntoutusmallin kehittämistä, jotta se entis-

tä paremmin palvelisi sepelvaltimotautia sairasta-

vien lisäksi myös muita kuntoutujia, ml. diabeetikoi-

ta. 

Diabetesta sairastavien läheiset pyritään huomioi-

maan järjestämällä valtakunnallinen seminaari 

diabeteslasten isovanhemmille sekä rakentamalla 

verkkoon tukipalvelu diabetesta sairastavien nuor-

ten vanhemmille. 
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Arviointi 
Arviointi etenee suunnitelman mukaan itsearvioin-

nin menetelmin. Vuonna 2014 toteutetaan hanke-

kokonaisuuden ulkoinen väliarviointi. 

Henkilöstö 

 Projektipäällikkö 

 Projektisihteeri 

 Viestintäsuunnittelija 

 Digitaalisen viestinnän tuottaja 

 3,2 projektisuunnittelijaa 
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Liite 6 

Vuoden 2014 liittohallituksen ja liittovaltuuston kokoukset sekä alueelliset neuvottelupäivät 
 

Tammikuu 
Liittohallitus/liittovaltuuston seminaari  25.1.  
Helmikuu  
Liittohallitus pe 14.2. (järjestöpäivien yhteydessä) 
Järjestöpäivät 15-16.2. 
Huhtikuu 
Liittohallitus 1.4. 
Alueelliset neuvottelupäivät 5.4 (3kpl), 12.4 (2 kpl).  
Toukokuu 
Liittovaltuusto 16.5. 
Liittokokous 17-18.5. 
Kesäkuu 
Liittohallitus 10.6. 

Elokuu 
Liittohallitus 19.8. 
Syyskuu 
Liittohallitus 20-21.9. 
Lokakuu 
Liittohallitus 21.10. 
Alueelliset neuvottelupäivät 4./11./18./25.10. 
Marraskuu 
Liittohallitus 22.11. 
Liittovaltuusto 22.-23.11. 

 

 

 


