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Muutos on mahdollisuus: 
uusi strategia 
osoittamaan tietä

Suomen Diabetesliitto on potilas- ja kansanterveysjärjestö, johon kuuluvissa 
diabetesyhdistyksissä on noin 57 000 jäsentä. Pian 60 vuotta täyttävä 
järjestö on uuden edessä: Diabetesliiton, kuten useiden muidenkin 
järjestöjen, jäsenkehitykseen heijastuu nykyihmisten valikoivuus sen suhteen 
millaiseen toimintaan he osallistuvat. 

Järjestöt katsovat tulevaisuuteen tilanteessa, jossa perinteinen järjestötoiminta 
ei enää kiinnosta samaan tapaan kuin ennen, ja sairaus ei ehkä riitä ainoaksi 
perusteeksi potilasyhdistykseen liittymiseen. Pitkäaikaisen sitoutumisen ti-
lalle näyttää olevan nousemassa nopea järjestäytyminen vaikkapa vain yhden 
asian puolesta  – keskittyminen tekemiseen ja keveät organi-
soitumisen tavat houkuttavat etenkin nuoria enemmän 
kuin totuttu yhdistysmalli.

Internetin käytön arkipäiväistyminen on tuonut diabetestiedon lähes kaik-
kien saataville, ja sosiaalinen kanssakäyminen sekä vertaistuki ovat uusien 
verkkopalveluiden myötä irtautuneet ajasta ja paikasta. Siksi yhdistysten puo-
leen ei välttämättä käännytä tiedontarpeessa tai edes samanhenkistä seuraa 
etsittäessä.

Ihmisten odotusten ja toimintatapojen muutos  
korostuu Diabetesliiton ja sen jäsenyhdistysten tilanteessa. 
Diabeetikoiden lukumäärän nopea kasvu ei ole vauhdittanut jäsen- 
määrän kehitystä, jäsenten määrä on päinvastoin polkenut paikallaan,
 ja vuonna 2011 se putosi ensimmäistä kertaa liiton historian aikana.

Diabetesliitossa on käynnistynyt strategiaprosessi, 
jonka tuella liitto jäsenyhdistyksineen määrittelee 
mihin asioihin ja toimintoihin ne jatkossa keskittyvät, 
ja miten resursseja pitkällä aikavälillä käytetään. Strategia sisältää tavoit-
teita, joiden asettamisessa on tehtävä vaikeitakin valintoja. Valintojen 
tekemistä ohjataan kysymyksillä: ”Minkä pitää muuttua?” ja ”Miten pitää 
muuttua?” Prosessin lopputulos, strategia lähivuosille, valmistuu loppu-
vuodesta 2012.
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Liiton ohjaksissa

Diabetesliiton päättäjät 
vuosina 2010–2014 ovat:

Diabetesliiton puheenjohtaja, 
sairaanhoitopiirin johtaja 
Jaakko Pihlajamäki
I varapuheenjohtaja, päätoimittaja 
Heikki Hakala
II varapuheenjohtaja, diabeteshoitaja 
Riitta Pajarinen

Diabetesliiton valtuuston puheenjohtaja, 
kaupunginjohtaja, eläkk., 
Mauri Heinonen
I varapuheenjohtaja, ekonomi 
Anders Laurén
II varapuheenjohtaja, johtaja 
Eija Räihä

Diabetesliiton asioista liittokokousten 
välillä päättävät liittovaltuusto ja 
liittohallitus. Liiton toimitusjohtaja on 
Jorma Huttunen ja ylilääkäri 
Pirjo Ilanne-Parikka.

Välttämättömät investoinnit 
kuormittavat liiton taloutta

Liiton toiminnan kulut vuonna 2011 olivat 5,85 

miljoonaa euroa ja tuotot 5,63 miljoonaa euroa. 

Kuluista suurimman erän muodostivat henkilöstö-

kulut, 38,1 % kuluista, ja merkittävin tuottoerä 

oli RAY:n yleisavustus, 16,0 % tuotoista. Toimin-

noittain tarkasteltuna sekä suurimmat kulut että 

tuotot tulivat kurssitoiminnasta ja viestinnästä.

Diabetesliiton taloudellinen tilanne muuttui voimakkaasti vuoden 2011 aikana.  
Edellisvuonna vakaaksi arvioitu tilanne kääntyi haasteelliseksi eritoten Diabetes-
keskuskiinteistöön tehtyjen välttämättömien investointien vuoksi. Diabeteskeskuksen 
päälämmitysjärjestelmä vaihtui öljystä ekologiseen järvilämpöön, ja kiinteistössä teh-
tiin useita peruskorjauksia, jotka jatkuvat edelleen. Talouden palauttaminen takaisin 
vakaalle uralle vaatii säästötoimia ja varainhankinnan  kasvattamista.
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Liitto tekee töitä kaikkien 
diabeetikoiden eduksi

Diabetesliitto toimii diabeetikoiden puolesta ja puolella. 
Yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta ja diabeetikoiden
hoidon edellytysten turvaaminen ovat Diabetesliiton ja sen jäsenyhdistysten keskeisiä tehtäviä.

Liiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija työskentelee diabeetikoiden 
edunvalvojana useissa yhteiskunnallisissa toimielimissä. Häntä sekä liiton 
muita asiantuntijoita kuullaan ja kuunnellaan diabeetikoita koskevassa 
päätöksenteossa. Diabetesliiton kädenjälki näkyy myös järjestöjen yhteisessä 
sosiaaliturvaoppaassa, joka löytyy verkkojulkaisuna osoitteesta: www.sosiaaliturvaopas.fi.

Vuonna 2011 käytiin eduskuntavaalit. Diabetesliitto laati yhdessä Aivoliiton ja 
Sydänliiton kanssa yhteisen eduskuntavaaliohjelman sekä esityksen hallitusohjelmaan.

Uusi terveydenhuoltolaki määrää nyt maksuttomat hoitotarvikkeet kuntien järjestämisvelvollisuuden 
piiriin osana diabeetikoiden hoitosuunnitelmaa. Se on liiton lainsäädännöllinen läpimurto, samoin 
kuin se, että koulu on nyt vastuussa diabeetikkolasten koulupäivän aikaisen omahoidon tuesta.

Yhä useampi 
sairastuu 
diabetekseen

Diabetes on yksi nopeimmin yleistyvistä 

kansansairauksistamme.  Sitä sairastaa 

noin 500 000 suomalaista. Tyypin 1 

diabeetikoita on noin 40 000, joista lähes     

4 000 on alle 15-vuotiaita lapsia.

Kelan tilastotietokanta Kelasto kertoo, 

että vuoden 2011 lopussa diabeteksen 

lääkehoidon erityiskorvausoikeuden 

piirissä oli 253 102 henkilöä, mikä oli 

33 383 henkeä enemmän kuin edellis-

vuoden lopussa. Hoitoa diabetekseen 

saa noin 300 000 suomalaista, mutta 

väestötutkimusten mukaan liki 

200 000 tyypin 2 diabetesta jo sairas-

tavaa on toteamatta.

Tyypin 2 diabeetikoiden määrä on 

kaksinkertaistunut kymmenessä vuo-

dessa. Tyypin 1 diabetesta sairastavien 

määrä on samassa ajassa kasvanut 

kolmanneksella.
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Mikä on parasta Diabetesliiton ja 
diabetesyhdistysten toiminnassa  juuri nyt?

Diabetesliitolle rakenteilla oleva strategia 
suuntaa tulevaisuuteen, mutta mikä on parasta 
liiton ja yhdistysten toiminnassa juuri nyt, 
millaiselle pohjalle strategiaa rakennetaan? 

Näin vastasivat Diabetesliiton työntekijät.

”Liitto on vahva vaikuttaja! 
Yhdistykset tarjoavat tukea, 

tapahtumia ja toimintaa.”

”Diabetesliitto palvelee niin 

diabeetikoita kuin terveydenhuollon 

ammattilaisia kurssittamalla ja 

kouluttamalla.”

”Teemme työtä kaikkien 

diabeetikoiden etujen puolesta.”

”Vertaistoiminnasta saa tukea arkeen.”

”Diabeteskeskuksen kursseilta 
saatava vertaistuki.  Kurssitoiminta on 

ainutlaatuista ja laadukasta.”

”Yhdistykset tekevät yhteistyötä 
yli toiminta-alueidensa rajojen.”

”Diabetes-lehti!”

”Diabetesliiton netti- ja
 facebook-

sivujen kautta pääsee kurkistamaan, 

mitä diabeteksen saralla Suomessa nyt 

tapahtuu, ja samoilla foorumeilla näihin 

asioihin voi ottaa kantaa heti tuoreeltaan.”

”Yksi elämä -hankkeet 
yhdessä kahden suuren 
kansanterveysjärjestön 

kanssa. Yhdessä ja 
yhdistämällä saadaan 
aikaan näkyvämpää tulosta.”

”Aika paljon kasvimaalla saa tehdä työtä 

sadon eteen. Niin se tekee Diabetesliittokin: 

möyhentää, lannoittaa ja kitkee sitkeästi  

yhteiskunnan ja terveydenhuollon saralla. 

Siitä sitten kertyy hyvää jäsenten laariin.”

”Liiton julkaisut: keittokirjat ja 

ravitsemuksen repäisylehtiöt sekä 

ajan tasalla oleva kirja 

ravitsemusasioista.”

”Perustehtävämme eli diabetesta 
sairastavien tukeminen on kaikilla 
kirkkaana mielessä. Olemme myös 
heränneet ratkaisemaan yhdessä, 

miten tuota tehtävää nykymaailmassa 
parhaiten hoitaisimme.” 

”Ihmisen puolella oleminen. 
Vahva tahto ja kyky uuden luomiseen.”
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Sosiaalinen media haastaa viestinnän 
– lehdet edelleen tärkeitä

Yhä isompi osa Diabetesliiton viestinnästä sijoittuu tai 
linkittyy internetiin. Myös sosiaalisen median, kuten esimerkik-
si  Facebookin, nopea kasvu on tuonut liiton viestinnälle uusia haasteita.    
Niihin on vastattu kehittämällä edelleen liiton diabetes.fi-verkkosivuja ja 
avaamalla liitolle sekä Diabetes- ja Inspis-lehdille omat Facebook-sivut. 
Yhä useammat liiton asiantuntijat ovat aktivoituneet sosiaalisessa mediassa 
eli somessa. Liitto kannustaa myös luottamushenkilöitään 
tulemaan mukaan diabeteksen hyvää hoitoa tukevaan 
some-viestintään.

Diabetes-lehti säilyy painettuna jatkossakin, vaikka verkko tarjoaa uu-
sia mahdollisuuksia senkin kehittämiseen. Lehden kehitystyön yhtenä 
ohjenuorana käytetään lukijakyselyä, joka antoi arvokasta tietoa siitä mitä 
lehdeltä odotetaan.

Vuonna 2011 liitto julkaisi kolme täysin uutta aineistoa, joista ruoka-
kirja Väriä ja voimaa – parhaat ruokavalinnat diabeteksen hoidossa ja 
ehkäisyssä julkaistiin yhteistyössä Duodecimin kanssa. Kaksi muuta 
uutta julkaisua pureutuivat tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Kaikki liiton 
julkaisut ovat tilattavissa osoitteesta: www.diabetes.fi/d-kauppa.

RAY:n projektiavustuksella ja sponsorituella toteutettu Tunnetko 
tämän tyypin? Me tunnemme! -viestintäkampanja 
herätteli diagnosoimattomia tyypin 2 diabeetikoita ja diabetesriskissä 
olevia tekemään diabeteksen riskitestin. Kampanjan myötä riskitestejä 
tehtiin liki 100 000 kappaletta, ja kampanjatapahtumissa tavoitettiin 
tuhansia ihmisiä.

Perinteisen painetun opasmateriaalin kysyntä  
on vähentynyt huippuvuosista. Diabetesliiton 
julkaisuja arvostetaan kuitenkin
edelleen: ne ovat varmasti asiantuntijoiden 
laatimia ja tarkastamia toisin kuin esimerkiksi   
iso osa verkosta löytyvästä tiedosta.
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Kansallinen diabetesohjelma Dehko 
(vuosina 2000–2010) saa jatkoa, kun Aivoliiton, 

Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen Yksi elämä 
-hankekokonaisuus alkaa käytännössä toteutua. 

Yksi elämä -hankkeissa pyritään siihen, että ihmiset 
tahtovat edistää omaa terveyttään ja tietävät saavansa 
tarvittaessa hyvää hoitoa. Yksi elämä sisältää 
useita osahankkeita, jotka ajoittuvat 
vuosille 2012–2017. Tarkoituksena on vaikuttaa 
yksittäisiin kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuol-
toon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansan terveys 
paranee. Painopisteenä on valtimoterveyden 
parantaminen.

kuntoutukseen, koulutukseen tai vierailulle

Tervetuloa 
Diabeteskeskukseen: 

Diabeteskeskuksessa Tampereella järjestettäville diabeetikoiden 
kuntoutuskursseille osallistuu  vuosittain noin 1 400 henkilöä; 
kaikenikäisiä diabeetikoita ja heidän omaisiaan. Kursseille  tullaan 
vahvistamaan omia hoitotaitoja sekä saamaan vertaistukea ja käy-
tännönläheistä ohjausta.

Työelämässä oleville, tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluville 
suunnatut kuntoremonttikurssit ovat yksi liiton keinoista työsken-
nellä diabeteksen ennaltaehkäisyn hyväksi. Diabetes on erityisryh-
mienkin sairaus: liiton kurssitarjonta sisältää muun muassa kehitys-
vammaisten ja maahanmuuttajien kursseja.

Diabetesliitto on myös terveydenhuollon ammattilaisten täyden-
nyskouluttaja. Diabeteskeskuksessa järjestettyihin koulutuksiin 
osallistuu joka vuosi satoja omaa osaamistaan ja diabeteksen hyvää 
hoitoa kehittäviä ammattilaisia. Lisäksi liitolla on monipuolinen 
valikoima työyhteisöille räätälöityjä diabeteskoulutuksia, joita liiton 
asiantuntijat vetävät tilauksesta eri puolilla Suomea.

Diabeteskeskuksen ovet ovat avoinna myös vierailijaryhmille. 
Tervetuloa opintokäynnille oman ryhmäsi kanssa!

Yksi elämä 
jatkaa 

Dehkosta 
eteenpäin

           Neuvontapuhelimessa, p. 0600 9 4454 (0,95 e/min + pvm).

  Diabeteksen hoitoon liittyviin kysymyksiin vastataan liito
n 



Diabetesliitto
› kansanterveys- ja potilasjärjestö
› perustettu vuonna 1955
› palkattua henkilöstöä 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 Diabetestutkijat ja Diabetologit ry,      
 Suomen Diabetes Education Study Group ry (Suomen DESG),   
 Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry
› yhteensä noin 57 000 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


