
Hyväksytty Liittovaltuusto 22.11.2014 
 

 
 

Suomen Diabetesliitto 
 

 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 



Hyväksytty Liittovaltuusto 22.11.2014 
 
Vuonna 2015 Diabetesliitto täyttää 60 vuotta. 
Juhlavuosi värittää toimintaa monin tavoin, ja 
siihen liittyviä tapahtumia on pitkin vuotta eri puo-
lilla Suomea. Niiden myötä kokoamme jäsenistöä 
yhteen, tuomme toimintaamme esille ja välitäm-
me yhteiskunnallista viestiämme. Uudistetun jär-
jestörakenteen mukainen liiton kokous touko-
kuussa on yksi keskeinen jäsenistöä kokoava 
tapahtuma. Eri tapahtumat antavat hyvän mah-
dollisuuden rakentaa sitä mielikuvaa, jota brändi-
hankkeen myötä muodostamme diabetesyhtei-
söstämme. Vahvaa panostusta tarvitaan siihen, 
että Diabetesliiton tunnettuus entisestään voimis-
tuu ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tehostuu 
muuttuvassa toimintaympäristössä.  
 
Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan 
alkuvuodesta 2015, ja uudet sosiaali- ja terveys-
alueet aloittavat toimintansa viimeistään 
1.1.2017. Muutos ajoittuu ajankohtaan, jossa 
kansantalouden näkymät ovat huolestuttavia. 
Miljardiluokat säästöt vaikuttavat väistämättömiltä 
ja kohdistuvat julkiseen sektoriin, myös sosiaali- 
ja terveysalaan. Epävarmuutta on siitä, millaisiksi 
diabeteksen hoito ja ehkäisy rakentuvat.  
 
Edessä on koko diabetesyhteisöä koskeva pon-
nistus, jossa on yhdessä luotava tavoitteet diabe-
teksen hoidon järjestämiseksi. Tätä tukee Tyypin 
1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen -
työryhmän raportti viime keväältä. Se antaa 
suuntaviivoja vaikuttamistyöhön ykköstyypin ja 
erityisosaamista edellyttävän kakkostyypin diabe-

teksen osalta. Yksi elämä -yhteistyö kumppanus-
liittojemme kanssa jatkaa osaltaan toimintaa sen 
edistämiseksi, että suomalaisten terveydentila 
kohenee suhteessa nykyisiin ennusteisiin tasa-
arvoisesti.  
 
Ihmisten aktivoituminen muuttaa yhä muotoaan, 
ja motivaatioksi yhdistystoimintaan osallistumi-
seksi ei monelle enää riitä sairaus. Pelkästään 
sen perusteella ei liitytä paikallisen yhdistyksen 
jäseneksi kuten ennen. Diabetesliiton jäsenmää-
rän kasvu on pysähtynyt; kehityssuunta on ylei-
nen ja vielä kiivaampi useissa sosiaali- ja terve-
ysalan järjestöissä.  
 
Tämän kehityssuunnan katkaiseminen edellyttää 
aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä ja vuorovaiku-
tusta liiton ja yhdistysten välillä. Kannatusjäse-
nyyden markkinoinnin lisäksi tärkeää on löytää 
toimintatapoja, joilla liitto voi entistäkin vahvem-
min tukea diabetesyhdistyksiä niiden työssä dia-
betesta sairastavien ja läheisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Toimivat yhdistykset luovat perus-
tan koko diabetesyhteisön toiminnalle.  
 
Liiton valmiutta tukea alueellista ja paikallista 
vaikuttamistoimintaa sekä jäsenhankintaa kehite-
tään edelleen. Liitto tukee yhdistyksiä myös niis-
sä tilanteissa, joissa paikallisyhdistykset yhdisty-
vät voimakkaammiksi alueellisiksi yhdistyksiksi. 
Suuntaus kohti vahvempi yhdistyksiä tukee alu-
eellisen ja paikallisen vaikuttamistoiminnan te-
hostamista ja toiminnan aktivoitumista. Aktiivinen 

ja monipuolinen yhdistystoiminta lisää osallistu-
jamääriä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös jä-
senmäärän kehitykseen. Ihmisten osallistuminen 
ohjautuu yhä vahvemmin verkkoon. Liiton aktiivi-
sesti käytettyjä verkkopalveluita kehitetään edel-
leen vastaamaan muuttuvia tiedonhankinta-, vuo-
rovaikutus- ja palvelutarpeita.  
  
Liiton taloudellinen tilanne on tulevana vuonna 
edelleen haastava mutta vakaalla pohjalla. Dia-
beteskeskus edellyttää vuosittaista perusparan-
nusta ja säännöllisesti toistuvia isompia perus-
korjauksia. Näitä kuluja ja toiminnallisia menoja 
jaksotetaan ja asioita toteutetaan vaiheittain. Ko-
veneva kilpailu kuntoutus- ja koulutusmarkkinoilla 
heijastuu myös liiton toimintaan ja edellyttää no-
peaa reagointikykyä toimintamahdollisuuksien 
turvaamiseksi. Näissä muutoksissa myös henki-
löstön hyvinvointiin kiinnitetään enenevässä 
määrin huomiota.   
 
Vuosi 2015 on monin tavoin merkityksellinen 
liiton toiminnalle. Suomalainen yhteiskunta muut-
tuu ja elää alati globalisoituvammassa maailmas-
sa. Välittömästä toimintaamme vaikuttava palve-
lurakenneuudistus ja järjestötoiminnan muutokset 
haastavat koko diabetesyhteisön. Näissä muu-
toksissa suoriutuminen on kohtalon kysymys 
liiton ja yhdistysten toiminnalle. On luotava uusia 
toimintamalleja, jotka nykyistäkin paremmin vas-
taavat ajan haasteisiin. Tarvitaan entistä vah-
vempi ja vaikuttavampi Diabetesliitto jäsenyhtei-
söineen.   
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STRATEGISET VALINNAT

1. Liitto tukee diabeetikoiden asemaa, hei-
dän hoitonsa kehittämistä sekä diabe-
teksen ehkäisyä 

 Liitto kehittää aktiivisesti diabeteksen hoito- 
ja ehkäisymenetelmiä 

 Insuliinipuutosdiabetes (tyyppi 1) on liiton 
keskeinen painopistealue hoidon tason ja ta-
sapainon kehittämisessä 

 Liitto on mukana hoitomenetelmien kehittä-
misessä ja käyttöönotossa 

 Näitä toteutetaan muun muassa erilaisin 
hankkein 

 
2. Jäsenyys- ja osallistumismahdollisuuksia 

monipuolistamalla luodaan kaikille kiin-
nostuneille mahdollisuus löytää oma ta-
pansa osallistua ja olla jäsen. 

 Järjestöohjauksella tuetaan jäsenyhdistysten 
toiminnan kehittämistä ja uudistamista 

 Kehitetään liiton palveluita jäsenille 

 Tuetaan jäsenjärjestörakenteen monipuolis-
tamista esim. valtakunnallisilla yhdistyksillä 

 Kannattajajäsenyyden kehittäminen ja mark-
kinointi 

 Sääntöjä muutetaan tukemaan jäsenmäärän 
kasvua. Selvitetään liiton suoran henkilöjäse-
nyyden mahdollisuudet, edut ja haitat sekä 
tarvittaessa muutetaan liiton sääntöjä jäse-
nyyden mahdollistamiseksi. 

3. Liiton järjestörakenne uudistetaan kohti 
voimakkaampia diabetesyhdistyksiä ja 
liiton luottamushenkilöhallintoa uudiste-
taan yksinkertaisemmaksi ja kevyem-
mäksi.  

 Paikallisyhdistyksiä rohkaistaan yhdistymään 
isommiksi ja voimakkaammiksi alueellisiksi 
yhdistyksiksi. Alueellinen yhdistys voisi koos-
tua useammasta alaosastosta. 

 Sääntömuutoksen yhteydessä arvioidaan 
mm. liittokokouksen ja –valtuuston tarvetta. 
Sääntömuutoksessa otetaan huomioon myös 
uudenlaisten jäsenyysmuotojen vaikutus pää-
töksentekoelinten valintaan 
 

4. Liiton vaikuttamistoimintaa terävöite-
tään 

 Vaikuttamistoimintaan siirretään voimavaroja 

 Yhdistyksille annetaan enemmän tukea alu-
eelliseen ja paikalliseen vaikuttamistoimin-
taan 

 Diabeetikoiden tietoisuutta omista oikeuksis-
taan ja vastuistaan lisätään 

 

5. Palveluita ja toimintoja siirretään verk-
komaailmaan 

 Liitto on aktiivisesti mukana verkkoyhteisöjen 
toiminnassa 

 Kehitetään myös sellaisia uusia palveluita joi-
ta käytetään pelkästään verkossa 

 Osa palveluista kohdistetaan vain jäsenille tai 
ovat muulla tavoin vastikkeellisia 

6. Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoi-
minta sekä hoidon ja hoidonohjauksen ja 
kuntoutuksen kehittäminen on oleelli-
nen osa liiton toimintaa 

 Koulutuspalveluita ja toimintaa monipuoliste-
taan  

 Liitto osallistuu kuntoutuksen hankintakilpai-
luihin, hankkii rahoitusta kuntoutuskurssien 
järjestämiseksi ja tuottaa erilaisia kursseja 
maksusitoumusrahoituksella 

 Koulutusta ja kuntoutusta järjestetään tarvit-
taessa myös muualla kuin Diabeteskeskukses-
sa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

 Asiantuntijatoiminta ja ohjaus on osa liiton 
toimintaa 

 
7. Liiton palveluita markkinoidaan tehok-

kaammin 
 Markkinoinnin keinoja ja kanavia kehitetään 

 Markkinointiin panostetaan enemmän re-
sursseja  

 
 
(Liittovaltuusto 25.11.2012) 
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Toiminnan vaikuttavuus 
Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 

Diabetesliitto tuottaa laa-
dukkaita ja vaikuttavia 
koulutus- ja asiantuntija-
palveluita. 

Koulutukseen osallistuvien ja koulutusta tilaa-
vien asiakaspalaute 
 
Yhteistyökumppaneiden palaute 
 

Kokonaisarvosana koulutukseen osallistuneiden palautteissa on yli 4,5 (as-
teikko 1-5). 
 
Koulutustilaajien asiakaspalaute 
 
Tehdään monipuolisesti yhteistyötä muiden kouluttajatahojen kanssa. 
 
Koulutusten järjestämisprosessia, sisältöjä ja kouluttajien kouluttajataitoja 
tuetaan ja kehitetään. 

Liiton asiantuntijuus tun-
netaan ja tunnustetaan ja 
liitto saa yhteiskunnassa 
läpi tavoitteitaan, jotka 
liittyvät diabeteksen hoi-
don ja ehkäisyn järjestämi-
seen sekä diabetesta sai-
rastavien asemaan ja hoi-
don edellytyksiin. 

Keskeisten työryhmien jäsenyydet sekä yh-
teiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvien 
kirjallisten ja suullisten lausuntojen määrä 
 
Asiantuntija-artikkelien, kommentointien ja 
haastattelujen määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistysten tukeminen vaikuttamistoiminnas-
sa 

Liitto vaikuttaa siihen, että terveydenhuollon uudistuksissa turvataan diabee-
tikoiden hyvä hoito ja että hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan diabe-
testa sairastavien hoidon perustaksi. 
 
Ylilääkärin ja muun henkilökunnan työpanosta suunnataan aikaisempaa 
enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja asiantuntijatyöhön. Yhteis-
kunnallista vaikuttamista tehostetaan tukemaan strategian tavoitteita. 
 
Edistetään tyypin 1 diabeetikoiden hoidon kehittämistä ja keskittämistä riittä-
vän asiantuntemuksen omaaviin yksiköihin ja tiimeille Tyypin 1 diabeteksen 
hoidon kehittäminen -työryhmän loppuraportin suositusten mukaisesti. 
 
Julkaistaan Diabetesbarometri 2015 ennen eduskuntavaaleja. 
 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatimiseksi koulutetaan yhdistyksiä sekä 
järjestetään yleisötilaisuuksia diabeetikoille yhteistyössä yhdistysten kanssa. 
 
Tuetaan diabetesyhdistyksiä vaikuttamaan sote-uudistuksen sisältöön alueel-
laan. 
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Diabetesliiton toiminta 
vastaa diabetesta sairasta-
vien ja heidän läheistensä 
tarpeisiin saada tietoa ja 
tukea omahoitoon ja dia-
beteksen kanssa elämi-
seen. 
 
 
 
Hankkeissa kehitetään 
aktiivisesti diabeteksen 
hoitoa sekä diabeteksen ja 
valtimosairauksien ehkäi-
syä, vertaistoimintaa ja 
kuntoutusta. 

Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä  
 
 
 
 
 
Aineistojen menekki ja tilausten lukumäärä, 
nettisivustojen käyttö  
 
 
Hankkeiden eteneminen suunnitellusti  
 
 

Tapa toimia ja viestiä on muuttunut brändin kehittämistyön tulosten mukai-
sesti. Liitolla on uusi visuaalinen ilme.  
 
 
Juhlavuotta on hyödynnetty liiton tunnetuksi tekemisessä.  
 
Tuodaan diabetesta sairastavien omahoidon tueksi uusia työkaluja, kuten D-
opiston kurssit ja D-avain osaamisen itsearvioinnin välineeksi. 
 
 
Viestitään ja vaikutetaan hoitosuosituksiin ja -polkuihin, jotta kuntoutus ja 
vertaistoiminta mielletään terveydenhuollossa kiinteäksi osaksi hoitoa. 
 
Järjestetään päättäjäseminaari psykososiaalisten asioiden esiin nostamiseksi. 
 
 

Diabetesliitolla on asiak-
kaiden tarpeita/kysyntää 
vastaava monipuolinen, 
saavutettava ja laadukas 
kuntoutustoiminta. 
 
 
 

Kuntoutusasiakkaat ovat tyytyväisiä ja toimin-
ta vastaa rahoittajien standardeja ja linjauksia 
 
 
 
 
Kuntoutuksen osallistujamäärät, kuntoutuk-
sen vaikutukset sekä asiakaspalaute kuntoutu-
jilta ja maksajilta 
 
 

Asiakaspalautteesta vähintään 90 % on välillä 4-5. Asiakaspalautteen koko-
naisarvosanan keskiarvo on yli 4,5. (asteikolla 1-5) 
 
Palvelutoiminnan laatujärjestelmä on käytössä. Tehdään sisäinen auditointi 
tai johdon katselmus. 
 
Tehdään hoitoyksiköihin palautekysely kurssitoiminnasta. 
Kansainvälistä toimintakykyluokitusta (ICF) hyödynnetään kuntoutuspalve-
luissa. 
 
Kelan ja RAY:n kuntoutustoiminnan linjaukset viedään käytäntöön. 
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Talous 

 
  

Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 

Talous on tasapainossa. Vähintään nollatulos sekä järjestötoiminnoissa 
että palvelutoiminnassa 

Keskeisimmät hankinnat on tunnistettu ja kilpailutettu. 
  
Tarkistetaan sisäisten veloitusten taso ja perusteet. 

Diabeteskeskus-kiinteistö 
ja sen ympäristö pysyy 
hyvässä kunnossa. 
 

Toimintatilojen kunto ja asiakaspalaute Kunnostetaan toimitiloja kuntoarvioinnin ja asiakasapalautteen pohjal-
ta. 
 
Parannetaan vesi- ja jätevesihuoltoa. 

Ilmoitusmyynti, varainhan-
kinta ja liiton palvelujen 
sekä jäsenyyden markki-
nointi onnistuu. 

Euromääräinen tulos, liiton palveluiden kysyn-
tä, osallistumiset tapahtumiin 
 
 
 

Ilmoitusmyynnissä tavoitellaan laajempaa asiakaskuntaa. 
 
Kannatusjäsenyyttä markkinoidaan aktiivisesti. 
 
Järjestetään juhla-arpajaiset. 
 
Diabetesliiton 60-v-juhlavuoden tapahtumat hyödynnetään markki-
noinnissa. 
 
Vuoden 2016 Diabetesmessujen suunnittelu käynnistyy. 
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Toimintaprosessit 
Menestystekijä  Arviointikriteeri Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 

Diabetesliiton ja paikal-
lisyhdistysten toiminta 
pystyy vastaamaan yhteis-
kunnallisen ja kulttuurisen 
muutoksen asettamiin 
haasteisiin. 
 
Diabetesliiton ja paikal-
lisyhdistysten toiminnalla 
on vetovoimaa. 

Löydetään uusia toiminta- ja organisoitumis-
tapoja (eri ryhmille) 
 
 
 
 
 
Jäsenyhdistysten jäsenmäärän muutos 

Kannustetaan yhdistyksiä löytämään vaikuttavampia alueellisia yhteis-
työn muotoja. 
 
Perustetaan vertaisyhteisö verkkoon rekrytoimalla ja kouluttamalla 
vapaaehtoisia sähköisen median käyttöön. 
 
 
Ryhdytään keräämään yhdistyksiltä säännöllisesti tietoja toiminnasta ja 
sen vaikuttavuudesta. 

Diabetesliitolla on toimivat 
ja jäsenistöä palvelevat 
verkkopalvelut. Aktiivisia 
verkossa. 

Kävijämäärät, palaute, käyttäjämäärät 
 
 
Digitaalisten palveluiden määrä 
 
 
 

Eri kohderyhmien tarpeita palveleva uusi verkkopalvelukokonaisuus 
määritellään ja toteutus kilpailutetaan. 
 
Diabetes.fi-sivustolla julkaistaan ensimmäiset opaskirjaset sähköisinä 
julkaisuina. 
 
D-opistossa on tarjolla kurssi myös tyypin 1 diabetesta sairastaville. 
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Organisaation osaaminen, johtaminen ja henkilöstö 
 
Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 

Diabetesliitolla on osaava, 
motivoitunut ja hyvinvoiva 
henkilökunta. 

Henkilöstön työtyytyväisyys 
 
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 

Toteutetaan työtyytyväisyyskysely. 
 
Suunnitellaan henkilöstötilinpäätös. 

Diabetesliitolla on selkeä 
toimintajärjestelmä. 

Laatujärjestelmä olemassa määriteltyine osi-
oineen ja aikataulutettuna 

Laatujärjestelmä on käytössä palvelutoiminnassa. 

Luottamushenkilöt ja hen-
kilöstö toimivat liiton ta-
voitteiden toteuttamiseksi 
ja jakavat yhteisen näke-
myksen liiton toiminnasta. 

Selkeä työnjako päätöksenteon, asiantuntija-
elinten ja operatiivisen toiminnan kesken 

Strategian mukaiset päätökset pannaan toimeen yhdistysten, luotta-
mushenkilöiden, asiantuntijaelinten ja henkilöstön yhteistyönä. 
 
Tavoitteena on Diabetesliiton brändin mukainen toimintatavan muutos. 
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Liite 1 

Talous  
 

Taloudellinen tilanne    
 
Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopi-
muksen mukaan palkkoja korotetaan 1.7.2015 
alkaen 0,4 %. Työnantajan sosiaalivakuutus-
maksuihin on budjetoitu 0, 2 %:n korotus edel-
lisvuoden budjettiin nähden. Palkkabudjetti on 
laadittu tämän perusteella. Työehtosopimuk-
sen mukainen palkkaratkaisu on voimassa 
1.3.2014 – 31.1.2017.  
 
Vaikka tulevan vuoden tuottopuoli on haasta-
va, se on kuitenkin paremmin arvioitavissa 
kuin edellistä budjettia laadittaessa. Jäsen-
maksu ja Diabetes-lehden tilausmaksu on pi-
detty ennallaan (7/14 euroa). Jäsenmäärän 
vuotuinen väheneminen on tosiasia, jota ei 
voida kokonaan kompensoida jäsenmaksujen 
korotuksilla. Juhlavuoden arpajaisten netto-
tuotoksi on budjetoitu 120 000 euroa. Kuntou-
tuksen sekä koulutuksen ja asiantuntijapalve-
lujen hintoihin on tehty keskimäärin 3 %:n 
korotus. Majoitushinnat ovat edelleen vuoden 
2013 tasolla.  
 
Menopuoli on pitkälti kiinteä, ja siinä tapahtuu 
automaattisesti kustannusten nousua.  
Toukokuussa pidettävään liiton kokoukseen on 
budjetoitu kuluja 17 000 euroa. Se ei sisällä 

työtuntikustannuksia, jotka sisältyvät kustan-
nuspaikkojen palkkabudjettiin. 
Liitolla on 60-vuotisjuhlavuosi vuonna 2015. 
Tähän on budjetoitu 86 500 euroa. Lisäksi 
liiton brändin uudistukseen on budjetoitu 47 
000 euroa.  
Kustannusten kasvua pyritään edelleen hillit-
semään aktiivisella kilpailuttamisella (mm. 
vakuutukset, siivous- ja raaka-ainekulut).   
Poistot tulevat hieman laskemaan verrattuna 
2013 toteumaan (195 000/212 000 euroa). 
Vaikka vuoden 2014 peruskorjaus lisää koko-
naispoistoja, sen poistoprosentti on vain 2,5, 
kun taas aiemmin toteutetun järvilämmityksen 
poistoprosentti oli 15.  
 
Raha-automaattiyhdistykseltä on haettu yleis-
avustusta noin 970 000 euroa, sopeutumis-
valmennukseen noin 220 000 euroa, toiminta-
tonneja jäsenyhdistyksille 50 000 euroa ja 
rahoitusta Yksi elämä -hankkeeseen 819 000 
euroa. Vuoden 2014 peruskorjaukseen myön-
netystä 130 000 euron investointiavustuksesta 
tuloutuu 30 000 euroa vuonna 2015.  
Diabetesosaamiskeskus-hankkeeseen haettiin 
RAY:ltä keväällä 364 000 euroa. Näin ollen 
RAY:ltä haetaan rahoitusta yhteensä noin 2 
423 000 euroa (em. tuloutus ei sisälly sum-
maan). Kelan kuntoutus- ja sopeutumisval-
mennuskursseista on budjetoitu tuottoja yh-
teensä 831  000 euroa. 
 
 

Henkilötyövuosien määrä nousee kuluvan 
vuoden budjettiin verrattuna 61,3:sta 
65,2:een, mikä sisältää vakituiset ja määräai-
kaiset. 3,9 henkilötyövuoden lisäys on pääosin 
Diabetesosaamiskeskus-hankkeen budjetissa. 
Henkilökunnan koulutukseen on budjetoitu 34 
800 euroa (2013 toteuma 19 621 euroa). 
 
Budjetoituun 0-tulokseen pääseminen edellyt-
tää tarkkaa kustannusseurantaa ja onnistumis-
ta budjetoitujen tuottojen saavuttamisessa. 
Kiinteistöön kohdistuvissa kuluissa tavoitellaan 
säästöjä aiempiin vuosiin verrattuna  johtuen 
juuri tehdystä peruskorjauksesta. 
 

Investoinnit 
 
Diabeteskeskuksen kannalta tärkein investoin-
ti on vesi- ja viemäriverkoston runkoputken 
vetäminen Hirviniemeen. Vesiosuuskunta ei 
vielä pysty antamaan tarkkaa liittymäsummaa. 
Lisäksi liitolle tulee kustannuksia pumppaa-
mosta ja linjavedoista omalle tontille. Näiden 
on arvioitu maksavan noin 120 000 euroa.  
Lisäksi suunnitelmissa on Diabeteskeskuksen 
majoitushuoneiden ikkunaprofiilien peruskor-
jaustyö, jonka kustannusarvio on 25 000 eu-
roa.  Lisäksi toteutetaan rahoitustilanteen 
mukaan muita pienempiä investointeja.  
 

Henkilökunta 

 

 talouspäällikkö 
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 taloussuunnittelija 

 2 taloussihteeriä  

 osastosihteeri 

 kiinteistönhoitaja 

 laitoshuoltaja 
 

Markkinointi ja varainhankinta 
 
Toimintasuunnitelmassa markkinoinnilla tar-
koitetaan yritysyhteistyötä sekä lehtien ja 
verkkosivujen ilmoitusmyyntiä. 
 
Taloudellisesti tärkein markkinointipanostuk-
sen kohde on ilmoitusmyynti. 
 

Diabetes-lehti 

 
Diabetes-lehden tilaajat ovat vähentyneet 
kuluvana vuonna noin 2 500:lla. Suunta jatku-
nee myös vuonna 2015. Tämän vuoksi pidäm-
me ilmoitushinnat vuoden 2014 tasolla. 
 
Vastoin yleistä trendiä Diabetes-lehden ilmoi-
tusmyynti on kasvanut 6 % viime vuoteen ver-
rattuna.  Kuluvan vuoden kasvusta 4 % tulee 
ilmoitusten määrän lisääntymisestä ja loput 
ilmoitushintojen korotuksesta. 
 
Panostamme edelleen uusien asiakkaiden 
hankkimiseen, unohtamatta olemassa olevia 
asiakkaita. 
    

Diabetes-lehden ilmoitusmyynti säilyy vuoden 
2014 tasolla. 

Diabetes ja lääkäri -lehti 

 
Diabetes ja lääkäri -lehden ilmoitusmyynti on 
kuluvana vuonna ollut peräti 35 % edellisvuot-
ta suurempaa.  Ilmoitusmyyntiä on kasvatta-
nut erityisesti uusien diabeteslääkkeiden tulo 
markkinoille. 
 
Ilmoitushintoja ei koroteta ensi vuonna. Ilmoi-
tushintoja on perinteisesti korotettu kustan-
nuksia vastaavasti. Nyt tähän ei ole paineita. 
Perusteita korotukselle ei tule myöskään ver-
tailusta vastaavien lehtien ilmoitushintoihin. 
 
Diabetes ja lääkäri -lehden ilmoitustuotot säi-
lyvät nykyisellä tasolla ensi vuonna. 

diabetes.fi-verkkopalvelu 

 
Ilmoitusmyynti verkkosivustolle ei ole saanut 
tuulta purjeisiin. Keskeisenä syynä tähän on 
lääkeyritysten potilassivustojen hidas uudis-
tuminen sekä hoitovälineyritysten mainonnan 
väheneminen hankintojen kilpailutuksen 
vuoksi.   
 
Liiton verkkosivuilla on yli 100 000 käyntiä 
kuukaudessa.  Todennäköisesti käyntikerrat 
lisääntyvät myös ensi vuonna, minkä vuoksi 
ilmoittelukin kasvaa. 
 

  

Yritysyhteistyö 
 
Diabetesosaaja-seminaarin näyttelymyyntiä 
jatketaan. Seminaari järjestetään yhteistyössä 
Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyh-
tiö Fiocan kanssa 27.–28.1.2015 Tampereella. 
Näyttelyyn odotetaan 6-8 yritystä. 
 

Varainhankinta 
 
Vuoden 2015 keskeisin varainhankintamuoto 
on joulumerkkikeräys, joka toteutetaan postit-
tamalla joulumerkkiarkkeja Diabetes-lehden, 
Kotilieden, ET-lehden ja ensimmäistä kertaa 
myös Eeva-lehden välissä. Keräys toteutetaan 
Poliisihallituksen luvalla. 
 
Huhtikuussa järjestetään Poliisihallituksen 
luvalla juhla-arpajaiset. Päävoittona on Ford 
Fiesta. 
 
Adresseja myydään edelleen Korttiriihi Oy:n 
kautta. Korttiriihi maksaa myydyistä adresseis-
ta rojaltit liitolle. 
 
Rahankeräystä www.diabetes.fi-sivustolla 
jatketaan. Tästä ei odoteta ensi vuonna mer-
kittävää tulolähdettä.   
 
Yhteistyössä Sydänliiton, Hengitysliiton ja Syö-
päjärjestöjen kanssa jatketaan uusien yhteis-
ten varainhankintamuotojen suunnittelua.   
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Liitto osallistuu eduskuntavaalien yhteydessä 
järjestettävään Pieni ele -keräykseen. 
 

Brändin kehittäminen 
 
Pääpaino on brändistrategian sisäisessä juur-
ruttamisessa ja ajattelutavan sisäistämisessä 
henkilöstön, johdon ja yhdistystoimijoiden 
parissa suunnitelman mukaisesti.  
Aloitetaan käytännön toimenpiteiden suunnit-
telu ja toteutus sekä brändinhallinnan välinei-
den ja mittareiden kehittäminen.  
Vuoden aikana brändiajattelu on avattu henki-
löstölle ja yhdistysten aktiivitoimijoille. Brändi-
strategian ydinasiat tiedetään, tunnetaan ja 
niihin on sitouduttu. Brändistrategiaa on viety 
toimintaan ja viestintään.  
 

60 v -juhlavuosi 
 
Juhlavuoden tapahtumissa ja toimenpiteissä 
huomioidaan eri kohderyhmät sekä brändin 
vahvistaminen.  Tapahtumia yhdistetetään 
mahdollisuuksien mukaan liiton normaaliin 
toimintaan. Liiton verkkosivuille tehdään vi-
deohistoriikki. 
 
Juhlavuonna järjestetään seuraavat tapahtu-
mat: 

 juhlaristeily yhdessä Apu-lehden ja Sydän-
liiton kanssa, 18.-19.1., Turku-Tukholma 

 juhlajärjestöpäivät ja liiton kokous, touko-
kuu, Tampere 

 diabeetikkolasten tapahtuma Diabeteskes-
kuksessa ja Särkänniemessä, 6.6., Tampere 

 diabeetikkomotoristien kokoontumisajo, 
kesäkuu, Diabeteskeskus 

 henkilökunnan iltajuhla, elokuu, Diabetes-
keskus 

 juhlasymposium yhteistyökumppaneille, 
syyskuu, Helsinki 

 aluetapahtumat, syys-lokakuu, ympäri 
Suomea 

 avoimet ovet Diabeteskeskuksessa, lokakuu 
(Tampere-päivä) 

 Maailman diabetespäivän tapahtumat, 
14.11., ympäri Suomea 

 Nuorten tapahtuma 
 

Markkinointityöryhmä 
 
Liitossa toimii markkinointityöryhmä, jossa on 
jäseniä viestinnästä, markkinoinnista, kurssi-
toiminnasta ja järjestötoiminnasta. Tarkoituk-
sena on koordinoida ja kehittää koko liiton 
markkinointia.  Ryhmä on asettanut tärkeim-
mäksi tehtäväkseen liiton brändin juurruttami-
sen.    
 
Markkinointityöryhmä vastaa 60 v -
juhlavuoden tapahtumien markkinoinnista ja 
toteutuksista yhteistyössä toimintasektorien 
kanssa. Vuoden 2016 Diabetesmessujen suun-

nittelua jatketaan, ja tapahtuman näyttely-
myynti aloitetaan. 
 
 

Markkinoinnin ja varainhankin-

nan henkilökunta 
 

 osa-aikainen yhteyspäällikkö 

 myyntisihteeri 
    



Hyväksytty Liittovaltuusto 22.11.2014 

12 
 
 

Liite 2 

Viestintä ja julkaisutoiminta 
 
Viestintä ja julkaisutoiminta edistää liiton stra-
tegian, tavoiteohjelman ja 2015 vuosisuunni-
telman menestystekijöiden toteutumista. Pai-
nopisteenä on ulkoinen viestintä, joka saa 
sisältönsä ja valitsee kanavansa brändin kehit-
tämistyön suuntaviivoista ja liiton juhlavuoden 
teemoista ja tapahtumista sekä ajankohtaisis-
ta yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysymyk-
sistä. Medianäkyvyys ja aktiivisuus sosiaalises-
sa mediassa vaativat myös johdon ja asiantun-
tijoiden vahvaa panosta.  
 
Vuoden aikana tehdään uudistuvan verkkopal-
velun määritykset. Samassa yhteydessä rat-
kaistaan myös sisäisen viestinnän ja työskente-
lytapojen puitteet eli millainen sähköinen toi-
mintaympäristö otetaan käyttöön.     
 
Keskeisiä elementtejä ovat lisäksi Tyypin 1 
diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen -
raporttiin liittyvän viestintäsuunnitelman mu-
kainen työ ja Yksi elämä -viestintään osallistu-
minen, mukaan lukien Sydänmerkki-viestintä. 
 
Liiton visuaalinen ilme uudistuu brändityön 
myötä, ja se tulee näkymään niin painotuot-
teissa kuin verkossakin. 
 

Viestintätoimikunta lakkautetaan, ja sen sijaan 
luodaan uusia palautekanavia ja vuorovaiku-
tuskäytäntöjä diabetesviestinnän kehittämi-
seksi. 

Diabetes-lehti 

 kuusi numeroa, 64-80 sivua; DL 2/2015 lii-
ton 60-vuotisjuhlanumero  

 svensk bilaga, 3 x 16 + 3 x 20 sivua 

 äänilehti Daisy-tallenteena; aineisto säh-
köisenä NKL:n tietoverkkoon 

 digilehti: vuosikertana jäsenille, irtonume-
romyyntinä ei-jäsenille 

 hinnat: 14 euroa vsk/jäsenet; 40 euroa 
vsk/ei jäsenet; jäsentilaus käsittää paperi-
lehden, päivittyvän verkkojulkaisun ja säh-
köisen näköislehden – paperilehden tulon 
voi peruuttaa; irtonumeromyynti Lehtiluu-
kussa 3,50 euroa 

Diabetes ja lääkäri -lehti 

 viisi numeroa (reseptilääkeilmoituksin) ja 
rinnakkaispainos 

 näköislehti ja pdf-lehti rinnakkaispainokses-
ta 

 hinnat: 15 euroa/vsk (edellyttää Diabetes-
lehden tilausta) 

Diabetesaineistot / printti ja/tai eJulkai-

sut 

 

 Tyypin 1 diabetes -perusopas 

 Diabetes ja alkoholi -repäisylehtiö  

 Seniorin diabetesopas 

 Diabeetikon sosiaaliturva  
 

Verkkopalvelu diabetes.fi 

 

 koko palvelun uudelleen suunnittelu, tekni-
set määrittelyt sekä toteutuksen kilpailutus 

 Inspis-verkkojulkaisu ja some-kanavat 

 Diabetestietoa-osion päivitykset, videoiden 
hyödyntäminen  

 Sosiaalinen media 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Blogikirja 

 Kohtauspaikka-keskustelupalsta 

Henkilökunta 

 viestintäpäällikkö/päätoimittaja 

 tiedottaja 

 toimittaja/toimitussihteeri 

 toimitussihteeri 

 verkkotoimittaja 

 1,6 toimistosihteeriä (varasto, aineistojen 
myynti ja lähetykset, postitukset; diabe-
tes.fi/d-kauppa; lehden tilaajarekisteri) 

Sisäiset palvelut 

 ilmoitustilan myynti palvelutoiminnalle 

 markkinointiviestintä (palvelutoiminta, 
ammattilaisten koulutus ja asiantuntijapal-
velu) 

 toimitus/taittotyö (Tiedotuslehti) 
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 asiantuntijatyön osto: 27 viikkoa palvelu-
toiminnalta 

 markkinointityön osto 
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Liite 3 

Järjestöohjaus 
 
Järjestöohjaus tähtää Diabetesliiton strategis-
ten tavoitteiden toteutumiseen. Sen mukai-
sesti annetaan ja tuotetaan välineitä, jotka 
tukevat yhdistysten toimintaa ja edistävät 
liiton strategian, tavoiteohjelman ja muiden 
päätettyjen tavoitteiden ja linjausten toteu-
tumista. Järjestöohjausta toteutetaan muun 
muassa yhdistyskäynneillä (erityisesti yhdistys-
ten hallitusten kokoukset), yhteisillä tilaisuuk-
silla, tiedotuksella, aluetoiminnalla, kohde-
ryhmätoiminnalla sekä järjestökoulutuksella. 
   
Järjestöohjauksessa käytetään enenevässä 
määrin hyväksi sähköistä viestintää ja muita 
tietoteknisiä apuvälineitä. 
 
Yhteistyössä Yksi elämä -hankkeiden kanssa 
jatketaan vertaistoiminnan kehittämistä, kei-
noina ovat koulutus sekä yhdistysten tukemi-
nen vertaistoiminnan käynnistämisessä ja yllä-
pitämisessä. Tavoitteena on kehittää sellaisia 
vertaistoiminnan muotoja, jotka terveyden-
huolto voi liittää kiinteäksi osaksi potilaan 
hoitopolkua. Samalla etsitään tähän aikaan 
sopivia vertaistoiminnan toteuttamisen tapoja 
ja uudistetaan vanhoja hyväksi todettuja muo-
toja. Toimintamalleja jalkautetaan yhdistysten 
vapaaehtoisille järjestettävillä koulutuksilla. 
 

Liittokokouksen päättämän tavoiteohjelman 
mukaisesti Diabetesliiton asiantuntijoiden 
luentohintoja yhdistyksille on alennettu: -25 
%.  

Järjestökoulutus 

Järjestökoulutuksen perinteiset tapahtumat 
ovat uusien toimijoiden koulutus alkuvuodesta 
ja järjestöpäivät keväällä.  
Vertaistukihenkilöiden koulutuksia järjeste-
tään eri kohderyhmille yhteensä neljä. Vertais-
ryhmän ohjaajien koulutuksia järjestetään 
kaksi. Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Yksi elämä -kumppaneiden kanssa. 
Kokemuskouluttajien koulutuksia järjestetään 
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 
Kotisivukoulutusta järjestetään tarvittaessa, 
samoin muuta järjestökoulutusta. 

Järjestötiedotus 

Järjestötiedotuksen painopiste on sähköisessä 
viestinnässä. Sähköinen uutiskirje ilmestyy 
vähintään neljästi. Työkalupakki säilyy yhdis-
tysten ja niiden aktiivien tiedotuskanavana 
verkkosivuilla. Tiedotuslehti ilmestyy neljä 
kertaa. 

Kohderyhmätoiminta 

Järjestöosaston koordinoima kohderyhmätoi-
minta käsittää nuorisotoiminnan, perhetoi-
minnan, liikuntatoiminnan ja eläkeläistoimin-
nan. Nuorisotoiminta suunnataan 13–22-
vuotiaille. Perhetoiminta kohdistetaan diabe-
testa sairastaville lapsille ja heidän perheenjä-

senilleen. Liitto on mukana Reumaliiton Perhe 
pidossa -hankkeessa.  
Liikuntavastaaville tarkoitettuja Liikkeelle-
koulutuksia järjestetään kaksi, ja lisäksi toteu-
tetaan yksi Liikkeelle- ITE-arviointikoulutus.   
 
Diabetesohjelmalla täydennettyjä tuettuja 
lomia järjestetään yhteistyössä lomajärjestö-
jen kanssa perheille, työikäisille ja eläkeläisille. 
 
RAY-avusteisena kohderyhmätoimintana to-
teutetaan eläkkeellä oleville diabeetikoille ja 
heidän läheisilleen 13 Virkeyttä hoitoon -
kurssia. Lisäksi RAY:n tuella järjestetään so-
peutumisvalmennusta maahanmuuttajille, 
mielenterveyspotilaille (2 kurssia) ja kehitys-
vammaisille aikuisille. Sopeutumisvalmennus-
kurssit toteutetaan yhteistyössä Diabetesliiton 
palvelutoiminnan kanssa.  
 

Ruotsinkielinen toiminta 

Ruotsinkieliseen järjestöohjaukseen kohden-
netaan osa yhden järjestösuunnittelijan työ-
panoksesta. Lisäksi hankitaan käännöspalvelui-
ta viestintämateriaalien ruotsinnoksiin. Järjes-
tökoulutus toteutetaan ruotsinkielisten yhdis-
tysten tapaamisten yhteydessä. Svensk bilaga, 
Infobladet ja Verktygslåda toimivat pääsään-
töisinä tiedotuskanavina.  
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Alueelliset neuvottelupäivät ja alueelli-

nen yhteistyö 

 
Alueelliset neuvottelupäivät järjestetään kaksi 
kertaa vuodessa kullakin alueella. Päivät tar-
joavat foorumin yhdistysten yhteistyölle ta-
pahtumien järjestämisessä ja vaikuttamistoi-
minnassa sekä keskusliiton ja yhdistysten väli-
selle vuoropuhelulle.  
Diabetesliiton juhlavuoden tapahtumien jär-
jestämisessä järjestöohjaus on vahvasti muka-
na erityisesti aluetapahtumien järjestämisessä. 
Hyväksytyn strategian mukaisesti alueellista 
vaikuttamista tuetaan järjestöohjauksella. 
Vuonna 2015 painopistealueena on henkilö-
kohtaisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien 
saaminen entistä useammalle diabetesta sai-
rastavalle. Tavoitteen toteutumiseksi järjeste-
tään koulutuksia yhdistysten hallituksille sekä 
informoidaan asiasta jäsenjärjestöjen jäseniä. 
 

Ekstranet 

Nuorten vanhemmille suunnattua jäsenistön 
verkkopalvelua kehitetään pilottivaiheen ko-
kemusten pohjalta. 
 

Jäsenrekisteri 
Diabetesliitto tarjoaa keskitetyt jäsenrekisteri-
palvelut diabetesyhdistyksille. Jäsenrekisteri 
mahdollistaa erilaiset rajatut etäkäyttömah-
dollisuudet yhdistyksille ja myös yksittäisille 
diabetesyhdistysten jäsenille. Etäkäyttömah-

dollisuuksien hyödyntämiseksi yhdistysten 
jäsenasiainhoitajille järjestetään koulutusta. 
Yksittäisille henkilöjäsenille avataan mahdolli-
suus päivittää yhteystietojaan. Etäkäyttömah-
dollisuuksien rinnalla säilyvät myös jäsensih-
teerien palvelut yhdistyksille. 
 

Yksi elämä -hankkeet 

Toimintavuonna jatkuu järjestöohjauksen ja 
Yksi elämä -hankkeiden yhteistyönä nuorille ja 
nuorille aikuisille tyypin 1 diabeetikoille tarkoi-
tettu Ykkösklubitoiminta kummikoulutuksi-
neen.  
Yhteistyössä Yksi elämä -hankkeiden kanssa 
kehitetään vertaistukea eri ryhmille, myös 
isovanhemmille ja muille läheisille. 
 
Hankekokonaisuuden ja diabetesyhdistysten 
kiinteän yhteistyön varmistamiseksi Yksi elämä 
-hankkeisiin osoitetaan järjestösuunnittelijoi-
den työpanosta. 
 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kohdistuu 
valtakunnan tasolla erityisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lainsäädäntöön sekä muuhun 
koko maata koskevaan ohjaukseen. Paikallisel-
la tasolla päätetään hoidon käytännön järjes-
telyistä. Diabetesliitossa yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen tapahtuu usean vastuualueen 
toimesta, ja sitä koordinoidaan johtoryhmäs-
sä.  

Henkilökunta 

 

 järjestöjohtaja 

 erityisasiantuntija 

 5 järjestösuunnittelijaa 

 2 jäsensihteeriä 
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Liite 4 

Palvelutoiminta 
 

Kelan järjestämä sopeutumisval-
mennus ja kuntoutus 
 
Toteutamme Kelan vuosien 2013 - 2016 han-
kintasuunnitelmaa vastaavan määrän sopeu-
tumisvalmennuskursseja. Kela on lisännyt so-
pimuskautena ostojaan ja näiden mukaiset 
kurssimäärät vuodelle 2015 ovat yhteensä: 

 Tyypin 1 diabetesta sairastavat aikuiset: 13 
kpl 5+5 vrk (yhteensä 130 henkilöä)  

 Tyypin 1 diabetesta sairastavat peruskou-
lun päättäneet nuoret (16-25-vuotiaat): 1 
kpl 5 vrk (yhteensä 10 henkilöä) 

 Tyypin 1 diabetesta sairastavat yläasteella 
olevat nuoret (13-15-vuotiaat): 2 kpl 5 vrk 
(yhteensä 20 henkilöä) 

 Tyypin 1 diabetesta sairastavien alle 12-
vuotiaiden lasten perhekurssit: 12 kpl 5 vrk 
(yhteensä 120 perhettä). 

 

RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennus 
Palvelutoiminta tuottaa viiden vuorokauden 
sopeutumisvalmennuskursseja järjestötoimin-
nalle, joka hakee rahoituksen RAY:ltä vuosit-
tain. Eläkkeellä oleville diabeetikoille ja hei-
dän läheisilleen on suunniteltu 11 kpl 20 hen-
kilön ja 2 kpl 30 henkilön Virkeyttä hoitoon -
kurssia (yhteensä 280 henkilöä). Kurssilaisen 

omavastuu on edelleen 300 euroa/kurssi.  Yksi 
kurssi keväällä ja yksi syksyllä sekä hakemus-
ten perusteella tarvittaessa useampikin koh-
distetaan tyypin 1 diabetesta sairastaville.  
Kehitysvammaisille aikuisille ja heidän lähei-
silleen järjestetään yksi kurssi (yhteensä 20 
henkilöä), kotoutuneille maahanmuuttajille ja 
heidän läheisilleen yksi kurssi (14 henkilöä) ja 
mielenterveyskuntoutujille kaksi kurssia (yh-
teensä 32 henkilöä).  
 

Ostopalvelukurssit hoitopaikkojen mak-
susitoumuksella 
Viiden vuorokauden perhe- ja nuorisokurs-
seista osa toteutetaan hoitopaikkojen tai koti-
kunnan maksusitoumuksilla. Alle 12-vuotiaille 
diabeetikkolapsille perheineen on suunniteltu 
5 kpl 18 perheen ja 1 kpl 12 perheen kurssia 
(yhteensä 102 perhettä). Lisäksi varaudutaan 
järjestämään loppuvuodesta kysynnän mu-
kaan vielä yksi perhekurssi. 12-15-vuotiaille 
nuorille on suunnitelmassa yhteensä 90 kurs-
sipaikkaa: kesällä 12-13-vuotiaille 2 kpl 20 
henkilön kurssia ja 14-15 -vuotiaille 2 kpl 20 
henkilön kurssia ja 1 kpl 10 henkilön kurssia. 
Kullekin kurssille valitaan 22 nuorta, koska 
viime hetken peruuntumisia yleensä tulee. 
Lisäksi on tarjolla 16-20-vuotiaille yksi 10 hen-
kilön kurssi. 
 
Aikuisten tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden 
maksusitoumuskursseille hakijoita on ollut 
vähän, ja kursseja on jouduttu perumaan. 

Vuodelle 2015 suunnitellaan hoitopaikkojen 
maksusitoumuksella toteutettavaksi yksi tyy-
pin 1 diabeetikoille ja yksi tyypin 2 diabeeti-
koille tarkoitettu viiden päivän kurssi. Munu-
ais- ja maksaliitto on hakenut RAY:ltä rahoitus-
ta diabetesta sairastavien munuaispotilaiden 
kurssille, ja tämän toteuttaja ratkeaa hankin-
takilpailun kautta. 
 

Kuntoremonttikurssit 
Metabolinen oireyhtymä ja/tai varhainen tyypin 2 
diabetes -teemaisten kuntoremonttikurssien ky-
syntä on ollut vähäistä. Tällaiselle varhaiskuntou-
tukselle olisi tarvetta, mutta ei maksajaa. Vuodel-
le 2015 ei suunnitella yleisiä kuntoremonttikurs-
seja. Sen sijaan pyritään jatkamaan ja kehittä-
mään yhteistyötä suurten työnantajien kuten 
UPM:n ja Saarioisten kanssa ja tarjotaan heille 
räätälöityjä kursseja.   

Vastaanottotoiminta 
Eläkeläisten kursseilla ja kuntoremonttikurs-
seilla on mahdollisuus erilliseen maksulliseen 
vastaanottoon: erikoislääkärille, jalkojenhoita-
jalle, ravitsemusterapeutille, psykologille ja 
fysioterapeutille.  

Sisäiset asiantuntijapalvelut 

Palvelutoiminnan henkilökunnan työviikkoja 
budjetoidaan Diabetesliiton muille toimin-
tasektoreille tehtävään asiantuntijatyöhön:  

Asiantuntijatoiminta: neuvontapuhelin, muut 
puhelut, sähköpostit; kommentoinnit, kan-
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nanotot; liiton asiantuntijatoimikuntien työ-
hön osallistuminen; liiton edustus työryhmissä 
ja tapahtumissa; sidosryhmäyhteistyö, oppilai-
tosvierailut, Tiimiklubi  
Järjestötoiminta: tuetut lomat, alueelliset 
neuvottelupäivät, järjestöpäivät, Maailman 
diabetespäivä, yhdistysvierailuihin osallistumi-
nen, yhdistysluennot. 
Viestintä ja julkaisutoiminta: sisällöntuotanto 
lehdet, oppaat ja erityisesti verkkopalvelu  
Tutkimustoiminta: opinnäytetöiden konsul-
tointi ja ohjaus, erikseen sovittaviin tutkimus-
hankkeisiin osallistuminen; Kelan ja Lapin yli-
opiston kuntoutustieteen laitoksen sopeutu-
misvalmennuskurssien tutkimukseen osallis-
tuminen   
Yksi elämä -hanke: kuntoutuksen ja omahoi-
don kehittäminen, verkkokurssit, psykososiaa-
lisen tuen ja verkostoitumisen edistäminen 
Ammattilaisten koulutus ja asiantuntijapalve-
lut: diabetesalan koulutusten suunnittelu, 
toteutus ja kehittäminen; kurssit Diabeteskes-
kuksessa ja talon ulkopuolella, tilauskoulutuk-
set; asiantuntijatyö liiton ulkopuolelle; Perhe 
pidossa - projektiin osallistuminen 

Ravitsemispalvelut 

Diabetesliiton oma henkilökunta tuottaa Sy-
dänmerkin kriteerit täyttäviä ravitsemispalve-
luita kurssilaisille, henkilökunnalle ja vieraille 
sekä tarjoiluja erilaisiin tilaisuuksiin Diabetes-
keskuksessa. 

Kehittämistoiminta 

Kurssien arviointi ja kehittäminen kuuluvat 
normaalin kurssitoimintaan. Mahdolliset kurs-
sitoimintaan kohdistuvat tutkimushankkeet 
tehdään erillisrahoituksella.  

Vuodeksi 2015 on suunnitteilla lyhytkursseja ja 
viikonlopputapaamisia (esim. aikaisemmin 
diabeteskurssilla olleille) Diabeteskeskuksessa 
osallistujien omarahoituksella. 

RAY käynnisti 2013 järjestöjen sopeutumis-
valmennustoiminnan kehittämistyön. Toimin-
taa linjataan tältä pohjalta. 

 
Yksityisenä terveydenhuollon palveluntuotta-
jana liitymme 2015 eReseptin käyttäjäksi ja 
vaadittavassa aikataulussa Kanta-arkistoon. 
Tämä edellyttää tietoteknisiä toimenpiteitä ja 
kouluttautumista. 

Kurssitoiminnassa käynnistetään SHQS-
sosiaali- ja terveydenhuollon laatujärjestelmän 
rakentaminen. Otetaan käyttöön kansainväli-
nen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 
terveyden ICF-luokitus (International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health).  
 

Henkilökunta 
 

 2 kurssisihteeriä 

 ylilääkäri  

 erikoislääkäri  

 vastaava diabeteshoitaja  

 diabeteshoitajat: 3 + 1 määräaikainen + 1 
Yksi elämä -hankkeessa 

 jalkojenhoitaja  

 2 liikuntasuunnittelijaa 

 2 psykologia 

 ravitsemusterapeutit: 2,2 

 yöpäivystäjä 

 lasten- ja nuorten ohjaajat: 2,7 

 vapaa-ajan ohjaaja: 0,3 

 lastenkaitsijat: 0,6 

 uimavalvoja: ostopalveluna 

 emäntä  

 apuemäntä  

 keittäjä  

 ravitsemistyöntekijät: 4,1 
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Liite 5 

Ammattilaisten koulutus ja  

asiantuntijapalvelut 
 

Koulutus 
Diabeteskeskuksessa järjestetään edellisten 
vuosien tapaan hoitajien ja lääkäreiden perus- 
ja jatkokursseja. Osa jatkokursseista suunna-
taan moniammatillisille diabetestiimeille. Li-
säksi järjestetään erillisiä koulutuspäiviä ja 
seminaareja ajankohtaisista teemoista.   
 
Osallistutaan uudistuvan verkkopalvelun mää-
rityksiin ja kartoitetaan verkkopalveluiden 
hyödyntämistä koulutuksessa. 
 
Osallistutaan Tiimiklubin järjestämiseen.  
 

Tilauskoulutus 

Tilauskoulutuksia järjestetään kysynnän ja 
resurssien mukaan. Markkinoinnissa akti-
voidutaan ja rakennetaan yhteistyöverkostoja.  
 
Diabeteskeskusta tarjotaan diabetologien 
suunnitteleman erikoistuvien lääkäreiden kou-
lutuksen koulutuspaikaksi. Järjestetään yhdes-
sä Sairaanhoitajaliiton koulutusyksikön Fiocan 
kanssa Diabetesosaaja 2015 -seminaari tam-
mikuussa Tampereella. Porvoon Point Col-
legen kanssa jatketaan diabetesvastuuhoitaji-

en koulutuksen jatkokehittämistä ja levittä-
mistä laajempaan käyttöön. Koulutuksen eri-
tyispainotuksena on ikääntyvien diabeteksen 
hoito, ja se toteutetaan monimuotokoulutuk-
sena.  
 
 

Asiantuntijapalvelut  
Myymme asiantuntijatyötä yhteistyökumppa-
neille kysynnän ja resurssien mukaan.   
  
 

Henkilökunta 

 Koulutuspäällikkö  

 Koulutussihteeri.  

 Kouluttajat ja luennoitsijat sisäisinä ja ul-
koisina ostoina   
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Liite 6 

Yksi elämä -

hankekokonaisuus 
 
Yksi elämä on Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sy-
dänliiton yhteinen hankekokonaisuus, jonka 
tavoitteena on vaikuttaa kansalaisiin, yhteisöi-
hin, terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan 
siten, että kansan terveys paranee. 

Viestintä  
Yksi elämä -hankekokonaisuuden keskeisenä 
osana toteutettava viestintä nojaa edelleen 
kuunteluun ja yhteisölliseen toimintatapaan. 
Viestinnän sävy on elämänmyönteinen ja leik-
kisä. Viestinnän tukena on kaksi kilpailutuksen 
kautta valittua kumppania: markkinointitoi-
misto TBWA ja viestintätoimisto Ellun kanat. 
Vuoden 2015 aikana viestinnällä tavoitetaan 
kansalaisia ja yhteisöjä monella tasolla ja ka-
navalla sekä opitaan tarttumaan uusiin viestin-
tämahdollisuuksiin ja omaksutaan uudenlaisia 
viestinnän keinoja. 

Hyviksi koettuina viestintämuotoina jatketaan 
Pieni päätös päivässä -verkkoviestintää sekä 
vaikuttamisviestintää teemalla ”Jokainen pää-
tös on terveyspäätös”.  Vaikuttamistyössä 
hyödynnetään pilottikuntien kokemuksia ter-
veellisen lounasruokailun edistämisestä kun-
nissa, etenkin kouluruokailussa - ratkaisuna 
Sydänmerkki-ateriat.   

Yksi elämä -verkkopalvelu 

Vuonna 2014 avattu verkkopalvelu 
www.yksielama.fi kokoaa Yksi elämä -
hankkeiden ja yhteistyökumppaneiden tarjon-
nan yhteen paikkaan.   

Verkkopalvelun sisällön kehittämistä jatketaan 
kumppanijärjestöjen ja Diabetesliiton järjestö-
osaston kanssa.  

Vertaistoiminta 
Vertaistoiminnan hankkeiden tavoitteena on 
liittää vertaistoiminta kiinteäksi osaksi sairas-
tuneiden hoitopolkua. Vuonna 2015 jatketaan 
liittojen yhteisiä vertaistukihenkilöiden ja ver-
taistukiryhmän ohjaajien koulutuksia. Tavoit-
teena on toteuttaa yhteensä kuusi koulutusta.  
Paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukemi-
seksi järjestetään kaksi Liikkeelle-koulutusta ja 
yksi Liikkeelle- ITE arviointikoulutus.  
Nuorten Diabeteskummien Ykkösklubiryhmät 
saatetaan toimintaan vähintään neljällä uudel-
la paikkakunnalla. Kummiryhmien toteutuksen 
tukena käytetään myös digitaalista mediaa. 
Digimediaa hyödynnetään muutenkin eri ta-
voin paikallisyhdistysten tukemisessa, mm. 
vapaaehtoisille järjestettävän koulutuksen 
muodossa.  

Diabetesta sairastavien läheiset pyritään huo-
mioimaan järjestämällä kolme alueellista se-
minaaria diabeteslasten isovanhemmille sekä 
järjestämällä tukihenkilökoulutus diabetesta 
sairastavien läheisille. Lisäksi arvioidaan diabe-

testa sairastavien nuorten vanhemmille verk-
koon rakennetun jäsenpalvelun käytettävyyttä 
ja jatketaan sen toimintaa. 

Diabeteksen hoidon, kuntoutuk-

sen ja tyypin 2 diabeteksen ehkäi-

syn osahankkeet 
Hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä pyri-
tään siihen, että kuntoutus nivoutuu entistä 
tiiviimmin diabetesta sairastavien hoitopolkui-
hin. Tavoitteeseen edetään käytäntöjen kehit-
tämisen sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmi-
en avulla. Hyvinvoinnin tukemisen merkitystä 
ja psykososiaalisia kysymyksiä nostetaan esiin 
päättäjäseminaarin avulla.  
Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten 
osaamiskartta -työkalu (D-avain) jalkautetaan 
laajempaan käyttöön. Sen avulla diabetesta 
sairastavat voivat arvioida osaamistaan oma-
hoidossa ja tarvittaessa nostaa esiin haluami-
aan asioita kontakteissa terveydenhuollon 
kanssa. Vuonna 2015 järjestetään D-opistossa 
neljä Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssia sekä laa-
jennetaan kurssitarjontaa tyypin 1 diabetesta 
sairastaville.  
Yhdessä Aivoliiton ja Sydänliiton kanssa jatke-
taan Tulppa-avokuntoutuksen kehittämistä 
ohjaajakoulutuksen ja ryhmään ohjautumisen 
osalta.  

Valtimosairauksien ehkäisyn ja varhaisen tun-
nistamisen toiminnan systematisoimista laa-
jennetaan raskausdiabeteksesta tyypin 2 dia-

http://www.yksielama.fi/
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betekseen. Tavoitteena on tarkentaa tervey-
denhuollon päättäjille ja ammattilaisille valti-
mosairauksien ehkäisyn koko prosessia riskin 
tunnistamisesta terveysneuvonnan toteutta-
miseen ja seurannan järjestämiseen. Tueksi 
tarjotaan työkaluja, julkaisuja ja kokemukselli-
suuteen perustuvia ohjaus- ja toimintatapoja. 
Työssä hyödynnetään jatkossakin Tunnetko 
nämä tyypit? Me tunnemme! -konseptia.  

 

Arviointi 
Arviointi etenee suunnitelman mukaan itsear-
vioinnin menetelmin. Väliarvioinnin tulokset 
julkaistaan vuoden 2015 ensimmäisen neljän-
neksen aikana. Viestinnän tulosten seuraami-
sen indikaattoreita tarkennetaan. Julkaistaan 
alkuvuodesta Diabetesbarometri 2015. 

Henkilöstö 

 projektipäällikkö 

 projektisihteeri 

 viestintäsuunnittelija 

 digitaalisen viestinnän tuottaja 

 projektisuunnittelijat: 3,2 
 


