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Johdanto
Diabetesliiton vuosikertomus on tiivistä, kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta laajempi kuvaus liiton toiminnasta vuonna 2014. Se on laadittu noudattaen
vuoden 2014 toimintasuunnitelman rakennetta.
Toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamista arvioidaan tasapainoisen
onnistumisen mallissa näkökulmien toteumasarakkeissa. Tätä täydentävät liiton
eri sektorien toimintaa kertomusvuonna kuvaavat liitteet.
Kertomusvuosi oli liiton 59. toimintavuosi ja samalla historiallinen. Liittokokous
toukokuussa teki merkittävän päätöksen uudistamalla liiton säännöt. Joka neljäs
vuosi olleen liittokokouksen sijalle tuli vuosittainen liiton kokous. Valtuusto lopetettiin, ja viimeinen valtuuston kokous oli marraskuussa. Sääntömuutoksen myötä
liittohallituksen nimeksi muutettiin liiton hallitus. Pitkäaikainen toimitusjohtaja
Jorma Huttunen siirtyi eläkkeelle keväällä.
Liiton strategian toteuttamista jatkettiin vuoden aikana kullakin toimintasektorilla. Strategia-asiakirja ohjaa toiminnan toteutusta aina vuoteen 2020 asti.
Liitto jätti Raha-automaattiyhdistykselle avustushakemuksen diabeteshoidon
kehittämiseen saamatta kuitenkaan avustusta. Työtä diabeteksen hoidon kehittämiseksi ei jätetty hankehakemuksen varaan, vaan sitä tehtiin osana liiton vaikuttamistoimintaa: tapaamalla päättäjiä ja lainsäätäjiä sekä asiantuntijatoimintana
- kirjoituksin, kannanotoin ja puheenvuoroin. Vaikuttamistoimintaa tehtiin myös
yhteistyössä keskeisten järjestökumppanien kanssa.
Kuntoutuksen ja koulutustoiminnan osallistujamäärät säilyivät aiempien
vuosien tasolla. Asiakaspalautteet olivat erinomaisia. Edellisen vuoden kaltaisilta
toimintakulujen sopeuttamisilta ja yt-toimilta vältyttiin Kelan lisäostojen ansiosta.
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Jäsenyhdistysten kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä monin tavoin. Jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä laski. Myös tähän haasteeseen vastaamiseksi
käynnistetty projekti Diabetesliiton brändin vahvistamiseksi saavutti ensimmäisen
välivaiheen. Brändiohjeisto valmistui loppuvuonna, ja sen mukaista toimintatapaa
jalkautetaan koko diabetesyhteisöön vuodesta 2015 alkaen.
Toiminta verkossa ja sosiaalisessa mediassa oli vilkasta. Yksi elämä -hankkeet
ja -viestintä toivat tähän merkittävän lisäpanoksen. Diabetes.fi-verkkosivuilla
kävijöiden määrä jatkoi kasvuaan. Diabetes-lehden levikki pieneni, mutta on yhä
kannattavalla tasolla.
Kansainvälinen toiminta oli tärkeä osa liiton toimintaa ja sisältyi läpileikkaavasti liiton eri toimintoihin. Lähialueyhteistyönä toteutettu Karelia-projekti Venäjän
Karjalassa tuli päätökseen kertomusvuonna.
Diabeteskeskus-kiinteistön ylläpito edellyttää vuosittain ylläpito- ja perusparannustoimenpiteitä. Vuonna 2014 uusittiin päärakennuksen vesikatto ja sadevesijärjestelmä.
Kokonaisuudessaan liiton toimintavuotta voi pitää sekä toiminnallisesti että
taloudellisesti onnistuneena. Toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin.
Liiton luottamusjohto sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö yhdessä aktiivisen
yhdistyskentän kanssa luovat hyvän perustan tulevien vuosien toiminnan onnistumiselle ja edelleen kehittymisille.
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1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Terveydenhuollon toimintaympäristö on ollut suurten, välittömästi diabeteksen
hoitoon vaikuttavien muutosten kourissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämistyössä, sote-uudistuksessa, liitto on halunnut turvata diabeteksen hoidon laadun ehdottamalla vaativan diabeteksen, kuten tyypin 1 diabeteksen hoidon keskittämistä alueellisin osaamiskeskuksiin. Lisäksi on välttämätöntä
säilyttää lähipalvelut, joissa annettavan diabeteksen hoidon laadun varmistaa
osaamiskeskusten konsultointi. Liitto on korostanut valtakunnallisen diabetesrekisterin perustamisen ja tutkimustyön rahoituksen tärkeyttä.
Valtiontalouden tasapainottamiseksi toteutetussa lääkekorvausjärjestelmän
kokonaisuudistuksessa liitto on puolustanut insuliinin jättämistä vuosittaisen
alkuomavastuun ulkopuolelle. Liiton käsityksen mukaan on perustuslain vastaista,
että elämää välittömästi ylläpitävä insuliinihoito on lunastettava aina vuosittain
maksettavalla alkuomavastuulla. Liiton vaikuttamistyön ansiosta käynnistynyt
vuoropuhelu lääkkeiden hintalautakunnan kanssa potilaiden näkökulman huomioimiseksi lääkkeiden korvauksista päätettäessä on jatkunut ja laajentunut kaikkia
potilasjärjestöjä koskettavaksi yhteistyöhankkeeksi.

Hoitotarvikkeiden hintapainotteisen hankintakilpailutuksen vuoksi hoitotarvikkeiden laadussa ilmeni vakavia paikkakuntakohtaisia puutteita. Liitto teetti
pienimuotoisen selvityksen valtakunnallisen tilanteen kartoittamiseksi ja käynnisti
neuvottelut Valviran kanssa hoitotarvikkeiden asianmukaisen laadun turvaamiseksi koko maassa.
Liitto on pyrkinyt vaikuttamaan kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan tuottamalla kohdennettua materiaalia puolueiden vaaliohjelmien
kirjoittajille ja tapaamalla kaikkien puolueiden edustajat. Diabeteksen ehkäisyn ja
hyvän hoidon puolesta hallitusohjelmaan on vaikutettu myös yhteistyössä Kansallisen Diabetesfoorumin kanssa. Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto
(NCD-verkosto) tiivisti yhteistyötään ja teki osaltaan hallitusohjelmaan liittyvää
vaikuttamistyötä. Diabeteksen hyvää hoitoa on edistänyt myös yhteistyö Medifoorumin kanssa, tavoitteena hoitosuunnitelmien tunnetuksi teko ja käyttöönotto
terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Liitto tiivisti vaikuttamistyötä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa osallistumalla sen potilas- ja kansanterveysjärjestöjenverkoston ohjausryhmään.

Liiton aloitteesta Diabeteksen Käypä hoito -suositusta täydennetään tyypin 1
diabeteksen hoidon osioilla.
Eduskunnan diabetesryhmä on työskennellyt aktiivisesti. Yhteistyö liiton kanssa on ollut erinomaista. Ryhmän myötävaikutuksella saatiin turvattua diabeetikkolasten oikeus hyvinvoinnin tukeen ja lääkehoitoon uudessa varhaiskasvatuslaissa.
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2. Viestintä ja julkaisutoiminta
Toimintavuonna lisäsimme verkkoviestintää. Uutena avauksena oli digitaalinen
Diabetes-lehti.

Digitaalisen hyötypelin hanke ei edennyt toimintavuonna. Liitto oli varautunut
tukemaan Kajaanin ammattikorkeakoulun hiilihydraattien laskentapeliä.

Diabetes.fi:n Ajankohtaista-palstalla julkaistiin vuoden aikana 156 tiedotetta,
mm. liiton lausuntoja ja kannanottoja, tietoa järjestön omista tapahtumista, palveluista ja tuotteista sekä tutkimusuutisia. Diabetestietoa-osioon lisättiin liikunta
omaksi kokonaisuudekseen.

Diabetesliiton brändin kehittämistyö, liiton juhlavuoden 2015 suunnittelu sekä
vuoden 2016 Diabetesmessujen ideointi olivat käynnissä suuren osan toimintavuotta, ja näihin molempiin osallistui viestinnän edustajia.
Liiton visuaalisen ilmeen uudistus osana Diabetesliiton brändin kehittämistyötä käynnistyi loppuvuonna suunnittelutoimiston kilpailutuksella.

Kohtauspaikka-osion Puheenvuoro-palsta nimettiin Blogikirjaksi, jossa julkaistiin 18 kirjoitusta vuoden aikana. Kohtauspaikan keskustelupalstan toiminta
oli vilkasta.Inspis-verkkojulkaisun ja somekanavien sisällön tuotantoon saatiin
kootuksi aktiivinen avustajaverkosto.
Facebook-päivityksiä tehtiin säännöllisesti, ja liiton viestintää alettiin toteuttaa
myös Twitterissä ja Instagramissa. Twitterissä ovat aktiivisia myös monet toimihenkilöt omilla tileillään.Diabetesliiton sosiaalisen median koulutusta järjestettiin
henkilökunnalle ja ohjeisto täydennettiin. Tarkoituksena on saada vuorovaikutus
ja tiedonjako sosiaalisessa mediassa elimelliseksi osaksi työtehtäviä kaikilla toimintasektoreilla.
Sähköistä täsmäviestintää on ollut uutiskirjeen tuottaminen diabeteshoidon
ammattilaisille yhteistyössä liiton kuntoutus- ja koulutustoiminnan kanssa.
Yhteistyössä koulutustoiminnan kanssa tuotettiin jalkojenhoitoaiheista videoaineistoa verkko-opetuksen käyttöön.
Jäsenyhdistyksille tarjottiin staattista kotisivua ratkaisuksi oman verkkosivuston puuttumiseen. Kotisivukoulutusta oli tarjolla.

Viestintäosaston työpanosta käytettiin Yksi elämä -hankekokonaisuudessa,
mm. Deeblogi-verkkoyhteisön suunnittelussa, D-opiston verkkokurssien sekä Vanhempien kesken -ekstranetpalvelun markkinoinnissa ja toteuttamisessa.
Jatkettiin viestintäyhteistyötä Sydänliiton kanssa Sydänmerkki-järjestelmän
tunnetuksi tekemiseksi. Viestintäpäällikkö osallistui uuden Tarttumattomat sairaudet -verkoston viestinnän suunnitteluun.
Verkkotoimittaja vastasi Diabetestutkimussäätiön viestinnästä.
Viestintätoimikunta kokoontui kerran, ja sen toiminta lakkasi vuoden lopussa.
Ideointiin ja kommentointiin käytetään jatkossa erilaisia kumppaniverkostoja ja
raateja.

Tunnuslukuja
Verkkoviestintä

Verkkopalvelujen kokonaisuudistus käynnistyi vuoden lopussa henkilökunnan
taustahaastatteluin.
Opasmateriaalin osalta vuosisuunnitelma jouduttiin rajaamaan saatavissa
olevien asiantuntijaresurssien mukaisesti tyypin 2 diabetesoppaan käsikirjoituksen tuottamiseen. Maahanmuuttajien diabetesaineistojen tarvetta kartoitettiin
muutamasta hoitoyksiköstä.
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m diabetes.fi-sivuilla oli yksilöityjä kävijöitä 812 500 (670 167 vuonna 2013),
m käyntejä 1 271 178 (1 044 351).
m Sivujen katseluja oli 5,7 miljoonaa (4,6).
m Sivustolla kävijöistä ensikertalaisia oli 60,6 % (61,5).
m Eniten kävijöitä oli maaliskuussa - 129 000 - ja toiseksi eniten marraskuussa - 126 000. Hiljaisin kuukausi oli heinäkuu, jolloin kävijöitä oli 69 000. Kävijät
selasivat keskimäärin 3,8 sivua per käyntikerta.
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Suosituimmat sivut olivat riskitesti, diabeteksen oireet ja toteaminen sekä hiilihydraattitaulukko.
Kohtauspaikka-keskustelupalstan viestikertymä oli 377 500 (350 000).
Liiton facebook-sivulla oli vuoden lopussa noin 2 800 tykkääjää (2 000), twitterissä yli 400 seuraajaa.
Diabetes-lehden facebook-sivujen tykkääjien määrä alkoi kasvaa vuodenvaihteessa ja on nyt yli 600.
Inspis-verkkojulkaisun kävijämäärä oli 13 000, sivuja katseltiin 55 700 kertaa, ja facebook-tykkääjiä on noin 400.

Diabeteslehdet
m
m
m
m
m
m

Diabetes-lehti - 6 numeroa/vuosi - levikki: 57 762 LT 2014 (58 907); - 1 145 (-2 700).
Diabetes-lehden lukijamäärä noin 180 000 (KMT syksy 2013/kevät 2014).
Levikin vähennys koskee tuntuvasti jäsentilauksia, joita vuonna 2012 oli 46 265, 2013 - 43 535 ja toimintavuonna 42 204.
Diabetes-lehti ilmestyi kahtena digiversiona: näköislehti Lehtiluukussa (19 ostotapahtumaa) sekä eDocker-verkkojulkaisu diabetes.fi-sivulla (830 avausta).
Diabetes-lehden ruotsinkielinen liite Svensk bilaga – keskimääräinen painos: 2 800 (2 900).
Diabetes ja lääkäri -lehti - 5/vuosi – keskimääräinen painos: 18 550 (18 500).

Diabetesaineistot
m Maksullisen painetun diabetesaineiston myynti: noin 42 000 (44 000).
m Tunnetko diabeteksen? -lehden jakelu: noin 19 000 (23 000).
Uudet diabetesaineistot
m Helppoa halpaa hyvää – kaikkina vuodenaikoina -keittokirja
m Turvallista matkaa! -repäisylehtiö
m Hyvän hoidon avaimet raskausdiabeteksen jälkeen (Yksi elämä)
Uusitut diabetesaineistot
m Diabeetikon sosiaaliturva -opas, myös ruotsiksi ja verkossa
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3. Järjestöohjaus
Järjestöohjauksen tavoitteena on tukea yhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä. Järjestöohjauksen päätoimintoja ovat yhdistyskäynnit, järjestökoulutus, tiedotus
sekä yhteydenpito yhdistyksiin puhelimella ja sähköpostilla. Järjestötiedotuksen
kanavia olivat neljä kertaa ilmestynyt Tiedotuslehti, neljä kertaa lähetetty sähköinen uutiskirje sekä Työkalupakki-sivusto verkossa.

Yhdistysten perhetoiminnassa saatiin alulle diabeetikkolasten isovanhemmille ja
läheisille suunnattua toimintaa.

Järjestöohjauksen painopisteenä jatkui edellisvuonna alkanut vertaistoiminnan
kehittäminen yhteistyössä Yksi elämä -hankkeen kanssa. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä kolme vertaistukiryhmänohjaajakoulutusta (16 osallistujaa) ja kolme
vertaistukihenkilökulutusta (25 osallistujaa). Niihin osallistui yhteensä 26 henkilöä
diabetesyhdistyksistä.

Alueelliset neuvottelupäivät järjestettiin kullakin viidellä alueella keväällä ja syksyllä. Yhteistyöfoorumissa tapasivat yhdistysten edustajat, liiton päätöksentekijät
sekä liiton työntekijät.

Nuorten diabeetikkojen Ykkösklubi-toiminta jatkui viidellä paikkakunnalla viiden ryhmän voimin. Toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 26 nuorta.

Alueellista toiminta-avustusta jaettiin alueellisten toimintasuunnitelmien mukaisesti omahoidon tukea tarjoaviin sekä virkistystapahtumiin. Tuettua toimintaa
olivat esimerkiksi diabeteksen hoidon päivityspäivät, retket, lastenleirit ja liikuntatapahtumat.

Perhekerhot saivat toimintavuoden keväällä Specsaversin ja Suomen Urheiluliiton stipendilahjoituksia toimintaansa.

Diabetesliitto oli mukana valtakunnallisessa kokemuskouluttajaverkostossa.
Verkostoa hallinnoi Reumaliitto.

Järjestöpäivät pidettiin helmikuun puolivälissä Vääksyssä. Siellä teemoina olivat
mm. suun terveys, hoitopaikan valinnanvapaus ja yhdistystoiminnan houkuttelevuus. Paikalla oli 128 osallistujaa 46 yhdistyksestä. Järjestöpäivillä jatkettiin toimintatapaa, jossa osa ohjelmasta tapahtui pienemmissä rinnakkaissessioissa ja osa
kaikille yhteisenä ohjelmana.

Yhdistyksille jaettiin Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöavustusta 30 000
euroa.
Diabeteskeskuksessa vieraili kaksi diabetesyhdistystä, ja vierailuille osallistui
yhteensä 61 henkilöä.

Uudet toimijat -koulutukseen osallistui 33 henkilöä 20 yhdistyksestä maaliskuun
puolivälissä. Jäsenrekisterikoulutuksia järjestettiin kaksi.

Tuetut lomat

Liikuntatoiminnassa painopiste siirrettiin Yksi elämä -hankkeen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Alkuvuodesta toteutettiin kysely kolmen järjestön kaikille paikallisyhdistyksille niiden liikuntatoiminnasta sekä tarpeista toiminnan tukemiseksi.
Kyselyn vastauksia hyödynnetään myös toiminnan jatkokehittämisessä.

Viime vuonna toteutui neljä eläkeläisten lomaa ja yksi perheiden loma. Työikäisten
loma peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lomat järjestettiin yhteistyössä
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n sekä Solaris-lomat ry:n kanssa.

Vuoden 2014 aikana toteutettiin Yksi elämä -yhteistyönä viisi Liikkeelle-peruskoulutusta. Nämä toteutuivat Soveltava Liikunta ry SoveLin tilauskoulutuksina,
joiden tavoite on saada yhdistyksiin liikuntavastaavia.

Ruotsinkielinen toiminta
Ruotsinkielisen toiminnan tukena oli ruotsia puhuva järjestösuunnittelija. Ruotsinkielisten yhdistysten yhteistoimintaan osoitetulla määrärahalla toteutettiin Svenska
Träffen, Familjeträffen, sekä puheenjohtajien Ordförandeforum. Lisäksi ruotsinkielisille yhdistyksille mahdollistettiin vierailu Diabeteskeskukseen. Järjestöosasto osallistui valtakunnalliseen kaksikielisten järjestöjen Språktalko -yhteistyöhankkeeseen.

Diabetesliitto oli mukana Reumaliiton koordinoimassa Perheen parhaaksi -hankkeessa, jossa käynnistettiin diagnoosirajat ylittävää vertaistoimintaa perheille ja
tuotettiin parisuhdekursseja pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille.
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Järjestöhallinto

Jäsenmäärät

Liittokokous pidettiin Tampereella 17.–18. toukokuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
liitolle uudet säännöt. Uusien sääntöjen mukaan sekä liittokokouksen että liittovaltuuston korvaa jatkossa vuosittainen liiton kokous. Liittokokouksessa oli paikalla
216 edustajaa 87 yhdistyksestä.

Diabetesyhdistyksiä oli vuoden 2014 lopussa 112, joista paikallisyhdistyksiä oli 106,
valtakunnallisia diabetesyhdistyksiä kaksi ja ammatillisia yhdistyksiä neljä. Diabetesliiton jäsenyhdistysten kokonaisjäsen-määrä oli 56 340 (57 513; -1 173).

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Pihlajamäki, I varapuheenjohtajaksi
Tommi Vasankari ja II varapuheenjohtajaksi Riitta Pajarinen. Uusien sääntöjen siirtymäsäännösten mukaisesti liittokokouksessa valittujen hallituksen puheenjohtajan
ja kahden varapuheenjohtajan kausi kestää vain noin vuoden eli vuoden 2015 liiton
kokoukseen asti.

Diabetesyhdistysten jäsenmäärä oli 54 081 (55 139), josta ruotsinkielisten määrä
oli 2 794
(2 796). Lapsidiabeetikkoja oli jäsenrekisterissä 2 884 (2 944; -60). Diabetesyhdistysten jäsenmäärä väheni 1 058 jäsenellä (-718).
Ammatillisten jäsenyhdistysten jäsenmäärä oli 2 259 (2 374; -115) jäsentä.

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 16. toukokuuta liittokokouksen yhteydessä. Vuoden toinen ja samalla viimeinen liittovaltuuston kokous pidettiin 21. marraskuuta. Viimeiseen valtuuston kokoukseen oli kutsuttu myös takavuosien liittovaltuuston puheenjohtajia. Kokous päättyi osallistujille järjestettyyn juhlaillalliseen.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa.
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4. Koulutus
Kurssit ja koulutuspäivät Diabeteskeskuksessa
Tilauskoulutus

Diabeteskeskuksessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui toimintavuonna 318
(265) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja kurssivuorokausia toteutui
yhteensä 887 (780).

Tilauskoulutuksia ja asiantuntijaluentoja suunniteltiin ja toteutettiin terveydenhuollon, eri yhteisöjen, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden tarpeisiin.

Uusina avauksina toteutettiin kaksipäiväinen koulutus kehitysvammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille. Diabeteskeskuksessa järjestettiin myös viisipäiväinen englanninkielinen diabeetikon hoidon peruskurssi liettualaisille hoitajille tilauskoulutuksena.

Tavoitimme tilauskoulutusten kautta vuoden aikana 3 928 ammattilaista. Tilaisuuksia toteutettiin 94 kpl, ja näistä kertyi opetusta yhteensä 225 tuntia.

Diabetes ja jalat -verkkokurssin rakentaminen käynnistettiin tuottamalla jalkojenhoitoaiheista videoaineistoa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena
vuoden 2015 syksyllä.
Diabeteskeskuksessa järjestettävistä koulutuksista saatujen palautteiden kokonaisarvosana asteikolla 1–5 oli keskiarvoltaan 4,4. Kaikkiaan Diabeteskeskuksessa
järjestettiin 16 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua kurssimuotoista koulutusta ja seminaaria vuoden 2014 aikana.
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Asiantuntijapalvelut
Osallistuttiin lääkeyritys MSD:n opetuskäyttöön tarkoitettujen videotallenteiden
sisällöntuotantoon. Videotallenteita laadittiin kaksi: Diabeetikon jalkojenhoito ja
Tyypin 2 diabetes ja liikunta. MSD käyttää tallenteita hoitohenkilökunnan koulutustilaisuuksissa, ja ne ovat nähtävillä MSD:n ammattilaisille suunnatulla verkkosivustolla. Diabetesliitto voi käyttää tallenteita haluamallaan tavalla. Toimintavuonna osallistuttiin myös lääkeyritys Sanofin tuottaman ”hiilaripelin” sisällön
tarkistamiseen. Peli on suunnattu 5-11-vuotiaille lapsille, ja sen avulla lasten on
mahdollista hauskalla tavalla oppia hiilihydraattien arviointia. Peli liitetään Diabetesliiton nettisivuille. Asiantuntijatyönä tarkastettiin myös potilasoppaan sisältö
Orion Oyj:lle.

Terveydenhuollon diabetesosaamiskartta -palvelua hyödynnettiin Diabeteskeskuksessa järjestettävissä koulutuksissa ennakkotehtävänä. Netissä avoinna
olevaa versiota on käyttänyt 2009-2014 yhteensä 935 henkilöä.

Diabetesasiantuntijuuden edistäminen
Lastenlääkärit järjestävät yhteistyössä Diabetesliiton kanssa vuosittain lasten ja
nuorten diabetekseen liittyvän seminaarin eli Pediatriklubin. Siihen osallistui tammikuussa 118 henkilöä. Diabetestutkijat ja Diabetologit ry puolestaan järjestää
Diabeteskeskuksessa perinteisesti elo-syyskuussa tutkijoiden kesäklubin, johon
osallistui toimintavuonna 55 henkilöä.
Kolmannen kerran järjestetty Tiimiklubi kokosi syksyllä 76 osallistujaa. Diabetestiimeille suunnatun kaksipäiväisen seminaarin järjestäjä on Diabetesliitto.
Diabetesosaaja 2014 -seminaari järjestettiin Hotelli Rosendahlissa yhteistyössä
Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusosakeyhtiön Fioca Oy:n kanssa. Osallistujia tapahtumassa oli 177.
Diabetes ja jalat -koulutuskiertuetta jatkettiin Rovaniemellä, Helsingissä ja
Kuopiossa. Suomen Perus- ja lähihoitajien liitto, Super, järjesti viidellä paikkakunnalla koulutuspäivät jäsenistölleen. Diabetesliitosta oli kiertueen tilaisuuksissa
luennoitsijoita. Kiertuetta jatketaan vuonna 2015 yhdessä uudistetulla ohjelmalla.
Oriola järjesti koulutuskiertueen kahdeksalla paikkakunnalla, johon osallistuttiin luennoitsijoina. Luennon teemana oli Diabetesta sairastava lääkeviidakossa –
miten autan ja ohjaan? Kiertue tavoitti lähes tuhat farmasia-alalla työskentelevää
ja sai erinomaista palautetta.
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5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut
Diabetesliiton palvelutoiminta tuottaa ja kehittää asiakaslähtöistä, ihmistä kunnioittavaa, laadukasta ja taloudellisesti kannattavaa kuntoutusta ja ohjausta diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen yhteistyössä Kelan, RAY:n, hoitopaikkojen
ja työterveyshuollon kanssa. Toteutamme myös liiton koulutustoiminnan tilaamia
koulutuksia ja asiantuntijapalveluita. Tarjoamme asiantuntemusta liiton viestintään, järjestötoimintaan ja hankkeisiin.
Kuntoutus
Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseille osallistui
vuonna 2014 yhteensä 1 424 henkilöä (1 348) ja kurssivuorokausia kertyi yhteensä
7 559 (6 884). Kurssit rahoitetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoista, RAY:ltä sopeutumisvalmennukseen haetuilla avustuksilla ja hoitopaikkojen
maksusitoumuksilla. Eri kursseille osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja kurssivuorokaudet on eritelty taulukossa 1.
Kelan rahoittamat kurssit työikäisille ja nuorille
Kelan diabeteskurssien hankintakilpailussa vuosille 2013 - 2016 kurssimäärä
pieneni oleellisesti. Tyypin 2 diabeteskursseja Kelan rahoittamina ei saatu ollenkaan ja myös tyypin 1 diabetesta sairastavien kurssien määrä väheni. Kela on
kuitenkin sopimuskauden aikana lisännyt joka vuosi kurssiostojaan, ja vuonna
2014 aikuisten tyypin 1 diabetesta sairastavien kurssille (5+5 vrk) osallistui 152
(69) henkilöä.
Eläkkeellä olevien kurssit
RAY:n rahoituksella Diabetesliiton järjestötoiminta järjestää ja palvelutoiminta
tuottaa 5 vrk:n kursseja eläkkeellä oleville diabeetikoille ja heidän läheisilleen.
Toimintavuonna kursseilla oli 300 euron omavastuu. Eläkkeellä olevien kursseille
osallistui 193 (212) diabeetikkoa ja 65 (54) läheistä.

osoittautuneet tarpeellisiksi. Kehitysvammaisten kurssille osallistui 17 (8) kuntoutujaa ja 5 (9) läheistä. Mielenterveyskuntoutujien kursseja järjestettiin kaksi ja
niihin osallistui yhteensä 28 (31) kuntoutujaa.
Maahanmuuttajien kurssin kohderyhmä vuonna 2014 oli venäjänkieliset kotoutuneet maahanmuuttajat. Kurssille osallistui yhtensä 11 (19) kuntoutujaa ja 3
(6) läheistä.
Yhteistyössä Kuurojen palvelusäätiön kanssa järjestettiin viittomakielisten
diabeetikoiden kurssi, johon osallistui 12 (19) kuntoutujaa.
Munuais- ja maksaliitto järjesti Diabeteskeskuksessa dialyysihoidossa olevien
diabeetikoiden kurssin. Siihen osallistui 5 (7) diabeetikkoa ja 4 (-) omaista.
Kuntoremonttikurssit
Kela kohdistaa tyypin 2 diabeetikoiden harkinnanvaraisen kuntoutuksen
henkilöille, joilla on paljon vaikeuksia sairauden hoidossa ja työkyky jo uhattuna.
Ennaltaehkäisevästä ja sairauden alkuvaiheen kuntoutuksesta on puute. Tähän
tarpeeseen kehitettiin 2010 Kuntoremontti-kurssit diabetesta ja metabolista
oireyhtymää sairastaville. Ne perustuvat työterveyslaissa määriteltyyn kuntoutukseen, ja maksajina ovat työnantaja ja kuntoutuja itse. Kela myöntää ansionmenetyksestä kuntoutusrahaa kurssin ajalta. Kuntoremontti-kursseja järjestettiin yksi
avoin kurssi ja kaksi tilauskurssia yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon
kanssa. Kuntoremontti-kursseille osallistui yhteensä 36 (31) kuntoutujaa.
Perhekurssit
Perhekursseja järjestetään terveydenhuollon maksusitoumuksella ja Kelan rahoittamana. Perhekurssille voi osallistua alle 12-vuotiaan diabeetikkolapsen lisäksi
vanhemmat ja sisarukset.
Hoitopaikkojen maksusitoumuksilla toteutettiin 5 vrk:n perhekursseja yhteensä kuusi. Kursseille osallistui 88 (104) diabeetikkolasta, 156 (190) vanhempaa
ja 104 (102) sisarusta. Diabeetikkolasten perheiden sopeutumisvalmennuksen
turvaaminen on tärkeä tavoite Diabetesliiton toiminnassa.

Erityisryhmien kurssit
RAY rahoittaa diabeteskursseja myös erityisryhmille.
Kehitysvammaisille ja mielenterveyspotilaille suunnatut diabeteskurssit ovat
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Kela järjesti seitsemän perhekurssia. Kursseille osallistui 104 (75) diabeetikkolasta, 183 (135) vanhempaa ja 137 (96) sisarusta vuonna 2014.
Nuorten kurssit
Nuorten kursseja toteutetaan terveydenhuollon maksusitoumuksella ja Kelan
rahoittamana.
Hoitopaikkojen maksusitoumuksilla toteutettaville 12-15-vuotiaiden diabeetikkonuorten 5 vrk:n kursseille osallistui 79 (128) nuorta. Kela järjesti kaksi 13-15
-vuotiaiden kurssia, joille osallistui 20 (17) nuorta ja yhden 16-25-vuotiaiden kurssin
10 nuorelle.

Kurssien vuorokaudet 2005–2014
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toteutuksesta sekä toimintaympäristöstä. Kurssityypistä riippuen kurssien kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4.4-4.8. Erinomaiseksi (arvosana 5) kurssin arvioi
45–98 % ja hyväksi (arvosana 4) 48–74 % eri kurssien osanottajista.

Asiantuntijapalvelut
Maksulliseen neuvontapuhelimeen vastasi diabeteshoitaja maanantaista perjantaihin neljän tunnin ajan lomakausia lukuun ottamatta. Palvelussa vastattiin
1 692 (917) puheluun. Soittajina oli sekä diabeetikkoja että heidän omaisiaan ja
terveydenhuollon ammattilaisia. Myös muille ammattiryhmille tulee joko suoraan
tai neuvontapuhelimesta edelleen ohjattuna kysymyksiä, kommenttipyyntöjä ja
haastatteluja puhelimitse ja sähköpostilla. Ravitsemusterapeutti Eliina Aro työskenteli ostopalvelusopimuksella osa-aikaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa.

Asiantuntijatyö
Palvelutoiminnassa työskentelevät asiantuntijat toimivat sisällöntuottajina erilaisilla
kursseilla, tilauskoulutuksissa ja luennoilla. Liiton sisällä asiantuntijatyötä tehtiin
viestintään, Yksi elämä -hankkeeseen, järjestötoimintaan ja erilaisille diabetesalan
sidosryhmille. Palvelutoiminnan henkilöstöä työskentelee myös Diabetesliiton
asiantuntijaryhmissä ja liiton edustajina erilaisissa työryhmissä.

Vastaanottotoiminta
Eri ammattilaisten yksilötapaamiset tai vastaanotot ovat kurssikohtaisia. Kaikilla
kursseilla järjestetään tarvittaessa maksuton akuuttivastaanotto. Raha-automaattiyhdistyksen kursseille osallistuvat voivat ryhmämuotoisen kurssiohjelman lisäksi
halutessaan varata eri ammattihenkilöiden maksullisia vastaanottoja resurssien
sallimissa rajoissa. Kelan rahoittamilta kursseilta erilliset maksulliset lääkärin vastaanotot on poistettu Kelan auditoinnin jälkeen. Vuonna 2014 lääkärin maksullisella
vastaanotolla kävi 90 (120) henkilöä ja maksullisella jalkojenhoitajan vastaanotolla
50 (111) henkilöä. Ammatinharjoittajana toimineen hierojan hoidossa kävi 158
(189) henkilöä.

Kurssilaisten asiakaspalaute
Kaikilta kurssilaisilta pyydetään suullinen ja kirjallinen palaute kurssin sisällöstä ja
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Ravitsemispalvelut
Diabetesliiton ravitsemispalvelu vastaa kurssilaisten aterioista, välipaloista ja
erikoisruokavalioista, henkilökuntaruokailusta sekä kokousten ja vierailuryhmien
ruokailuista. Henkilökuntalounaita oli 7 172 (6 682), vieraslounaita ja -päivällisiä
1 531 (1 670), kahvi- ja aamupalatarjoiluita vieraille 2 214 (2 153). Lisäksi erilaisiin
kokouksiin liittyen tarjottiin 298 (184) henkilölle juhlaillallinen.

Seuraavalla sivulla: taulukko 1. Diabeetikkokursseille osallistuneet ja
kurssivuorokaudet 2012–2014
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Diabeetikoiden
kursseille osallistuneet
ja kurssivuorokaudet
2012–2014

KURSSIT

OSALLISTUJAT
2014
2013

2012

KURSSIVUOROKAUDET
2014
2013
2012

Lapset, TH (= terveydenhuollon maksusitoumus)
Vanhemmat, TH
Sisarukset
Lapset, Kela
Vanhemmat, Kela
Sisarukset, Kela

88
156
104
104
183
137

104
190
102
75
135
96

79
138
86
58
103
80

437
774
506
520
915
680

520
948
506
375
675
480

474
828
516
345
613
480

Nuorten diabeteskurssit
Nuoret 12–15 v, TH
Nuoret 13–15 v, Kela
Nuoret 16–25 v, Kela
Nuoret 16–25 v, TH (v. 2012–2013 20–25 v.)

79
20
10
6

128
17
10
1

127

393
100
50
30

633
85
50
5

762

152

69
15

208

1356

585
75

1384

Perhekurssit

Työelämässä olevien diabeteskurssit
Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, Kela
Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, TH
Tyypin 2 diabeetikkokuntoutujat, Kela
Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, Kela
Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, TH
Kuntoremonttikurssit
Munuaissairaiden diabeteskurssit
Kuntoutujat, Kela
Perheenjäsenet, Kela
Dialyysikurssi, Munuais- ja maksaliitto
Perheenjäsenet, Munuais- ja maksaliitto

28

94
36
11

5

31

36

5
4

14

7

26

12
3
8
3

168

1293
71
55

25

40

111

25
20

35

96

166
6
40
15
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KURSSIT

OSALLISTUJAT
2014
2013

2012

Näkövammaisten diabeteskurssi
Kuntoutujat, Kela
Perheenjäsenet, Kela

KURSSIVUOROKAUDET
2014
2013
2012

12
7

168
14

Viittomakielisten diabeteskurssi
Kuntoutujat, ostopalvelu Kuulohuoltoliitolle

12

19

18

36

81

70

Eläkeläiset
Diabetesta sairastavia
Perheenjäsenet

193
65

212
54

266
56

965
325

1060
270

1330
277

Kehitysvammaisten kurssi
Kuntoutujat, RAY
Perheenjäsenet, RAY

17
5

8
9

10
5

85
25

40
45

50
25

Mielenterveyspotilaiden kurssi
Kuntoutujat, RAY

28

31

12

138

155

60

Maahanmuuttajien kurssi
Kuntoutujat, RAY
Perheenjäsenet, RAY

11
3

19
6

10
3

55
15

95
30

50
15

Diabeteskurssit yhteensä:

1424

1348

1488

7559

6884

9316
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6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Yksi elämä on Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen hankekokonaisuus,
jonka tavoitteena on vaikuttaa kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuoltoon ja koko
yhteiskuntaan siten, että kansan terveys paranee.

Viestintä
Yksi elämä -hankekokonaisuudessa keskeistä on monipuolinen terveysviestintä.
Verkkopalvelu www.yksielama.fi avattiin keskeiseksi viestintäkanavaksi kesällä
2014. Lisäksi viestintää toteutettiin monessa mediassa: painotuotteet, lehtiartikkelit, verkkojulkaisut ja sosiaalinen media. Pieni päätös päivässä -osahankkeessa
tuotettiin verkkoon tietokortteja, blogikirjoituksia sekä houkuteltiin kansalaisia
tekemään päivittäisiä päätöksiä oman hyvinvointinsa hyväksi. Tunnetko nämä
tyypit? – Me tunnemme! -kampanjassa jatkettiin yhteistyötä apteekkien ja diabetesyhdistysten kanssa toimittamalla heille jaettavaa materiaalia (mm. riskistestit, Tunnetko nämä tyypit -julisteet ja -pikkuesitteet, raskaustyyppi -heijastimet). Maailman
diabetespäivää vietettiin Suomessa pääosin raskausdiabetesteemalla.
Kuukausittain ilmestyvät sisäiset ja ulkoiset uutiskirjeet kokoavat hankkeiden
ajankohtaiset viestintäteot yhteen sekä tarjoavat samalla koosteen hyvistä uutisista Yksi elämä -hankkeen ulkopuolelta. Uutiskirjeiden levikki vuoden lopussa oli
yhteensä 5 436 (2 000).
Vaikuttamisviestintää jatkettiin teemalla ”Jokainen päätös on terveyspäätös”.
Vaikuttamistyö kohdistettiin terveellisen lounasruokailun edistämiseen erityisesti kuudessa pilottikunnassa (Juuka, Kempele, Orimattila, Salo, Seinäjoki, Vantaa).
Näistä Orimattila ja Seinäjoki tekivät päätöksen ottaa Sydänmerkki-ateriat käyttöön
kunnan tuottamassa lounasruokailussa.

Osahankkeet
Vertaistoiminnan kehittämiseen panostettiin yhteistyössä Diabetesliiton järjestöosaston kanssa. Paikallisyhdistysten vertaistukihenkilöille ja vertaisryhmänohjaajille
järjestettiin yhteensä kuusi koulutusta ja liikunta-aktiiveille kuusi Liikkeelle-koulutusta eri puolilla Suomea. Näihin osallistui yhteensä 145 paikallista toimijaa. Teiniikäisille tyypin 1 diabeetikoille tarkoitettujen Ykkösklubi-ryhmien vetäjiksi koulutettiin 21 uutta kummia kahdessa eri koulutuksessa. Ykkösklubi-ryhmiä oli vuoden

aikana käynnissä viisi.
Diabetesliiton verkkosivuille rakennetussa D-opistossa järjestettiin vuoden aikana kolme Tyyppi 2 tutuksi -kurssia, ja niihin osallistui yhteensä 60 tyypin 2 diabeetikkoa. Kurssit ja kurssin henkilöstö saivat osallistujilta erinomaiset palautteet.
Toiminnallisia menetelmiä kokeiltiin vertaistoiminnassa sekä ohjaajien tukimuotona. Tyypin 1 diabetesta sairastaville aikuisille tarkoitetun osaamisen arviointivälineen D-avaimen kehitystyö alkoi osa-alueiden ja tekstisisältöjen määrittelyllä.

Arviointi
Osahankkeiden seuranta ja raportointi toteutui yhteisten projektityökalujen ja
-lomakkeiden avulla. Arviointikyselyjä suunnattiin hankkeissa toimiville, Yksi elämä
-järjestöjen paikallisyhdistyksille sekä yhteistyökumppaneille.

Tunnuslukuja
Facebook-sivujen tykkääjät:
m Yksi elämä			
m Pieni päätös päivässä
m Tyyppi 2 			

12 330 (9 942)
1 590 (1 278)
212
(186)

Verkkosivujen kävijät 		
m Yksi elämä 		
m Pieni päätös päivässä

yksittäiset
5 239		
79 343		

kokonaismäärä(istunnot)
5 476
83 554

Tunnetko nämä tyypit? -kampanjaan osallistuneet:
m diabetesyhdistykset
74
(67)
m apteekit 			
252
(243)
m Painettujen diabetesriskitestien menekki 152 778 (176 763)
m Diabetesriskitestin täyttömäärä diabetes.fi- ja Tunnetko tämän tyypin?
-sivustoilla 130 496 (119 788)
m Diabetesvisan pelaajamäärä Älypää-verkkosivustolla 57 034 (42 143)
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7. Markkinointi ja varainhankinta
Aikakauslehtien yleinen levikkien lasku on vaikuttanut myös niiden ilmoitusmyyntiin, joka laski 15,3 prosenttia 2014. Ammatti- ja järjestölehtien ilmoitusmyynti
laski viime vuonna 12 prosenttia.
Myös Diabetes-lehden tilaajamäärä on laskenut, tosin ei niin paljon kuin yleisaikakauslehtien.
Diabetes-lehden ilmoitusmyynti oli toimintavuonna 170 000 euroa, mikä on
14 000 euroa (7,2 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013 mutta 15 000 euroa
enemmän kuin budjetissa. Diabetes ja lääkäri -lehden ilmoitusmyynti ylitti edellisen vuoden myynnin peräti 45 000 eurolla (39 prosentilla) ja budjetin 30 000
eurolla eli 23 prosentilla.
Vuoden lopussa diabetes.fi-verkkosivuilla oli jopa 130 000 kävijää kuukaudessa. Ilmoitustilan myynti verkkosivuille oli 14 000 euroa, mikä on 2 000 euroa
enemmän kuin vuonna 2013 mutta 16 000 euroa alle budjetin. Bannerimainonta
nykyisessä muodossa tulee pysymään enintään nykyisellä tasolla.
Ilmoitusmyynti - yhteensä 344 100 euroa - ylitti budjetin 19 000 eurolla, mikä
on 9 prosenttia yli budjetin.
Joulumerkki-rahankeräyksen nettotuotto oli 185 000 euroa, mikä oli 59 000
euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin mutta 40 000 euroa alle budjetin.
Joulumerkki-rahankeräys toteutettiin Diabetes-lehdessä, ET-lehdessä, Kotiliedessä, Annassa ja Pellervossa. Todennäköisesti tuoton merkittävään kasvuun vaikutti
Iso kiitos -miniohjelmasarja TV1:ssä syksyllä 2014.
Yhteistyötä Sydänliiton, Syöpäjärjestöjen ja Hengitysliiton kanssa jatkettiin
yhteisten varainhankintaprojektien toteuttamiseksi. Yhdessä toteutettiin yllä
mainittu Iso kiitos -tv-ohjelmasarja.
Diabetesosaaja 2015 -seminaarin näyttelytilan myynti toteutettiin 2014. Myynti
kasvoi noin 30 prosenttia.
Liitolla oli näyttelyosasto Diabetesosaaja 2014 -koulutustilaisuudessa, Diabeteshoitajapäivillä ja Valtakunnallisilla diabetespäivillä Dipolissa.
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Liittohallitus päätti helmikuussa käynnistää Diabetesliiton brändin kehittämistyön, ja maaliskuussa aloitettiin yhteistyö valitun kumppanin, Asiakasymmärrystoimisto Koplan kanssa. Ensivaiheessa keskityttiin taustatutkimukseen sekä
Diabetesliiton henkilökunnan ja sidosryhmien kuulemiseen: Diabeteskeskuksessa
toteutettua työpajaa ja henkilökunnan haastatteluja seurasivat kvantitatiivinen
verkkokysely ja kvalitatiiviset tutkimukset, jotka toteutettiin reaaliaikaisissa juttutuvissa (verkossa toimiva chat-työkalu). Juttutupia järjestettiin diabeetikoille,
jäsenille ja ei-jäsenille sekä terveydenhuollon henkilöstölle.
Työpajoista ja tutkimuksista saadun aineiston pohjalta laadittiin väliraportti,
jonka perusteella käynnistettiin brändiohjeiston laatiminen. Ohjeiston kommentointiin osallistui liiton johtoryhmän ja hallituksen lisäksi kaksi kommentointiryhmää: liiton henkilökunnasta koottu ryhmä sekä yhdistystoimijoista ja liiton
sidosryhmien edustajista koottu ryhmä. Ohjeisto valmistui marraskuussa, minkä
jälkeen aloitettiin valmistelut hankkeen toista vaihetta, brändiajattelun juurruttamista, varten.
Liiton markkinointitiimin tehtävänä on koordinoida, tukea ja tuottaa liiton eri
osastojen palveluiden markkinointia, asettaa vuotuiset markkinoinnin painopistealueet, tuoda markkinointiin eri osastojen näkemykset ja tarpeet sekä laatia
markkinointisuunnitelma. Markkinointiryhmällä oli keskeinen rooli Diabetesliiton
juhlavuoden tapahtumien suunnittelussa sekä brändin kehittämistyössä.
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8. Talous
Diabetesliiton taloudellinen tilanne toimintavuonna oli selkeästi edellisvuotta
parempi. Kelan kilpailutuksessa saatujen kurssien aiempia vuosia vähäisempään
määrään oli nyt varauduttu talousarviossa. Talousarvion ulkopuolista tuottoa
kuitenkin saatiin, kun Kela tilasi kolme perhekurssia jo sovittujen lisäksi.
Tilikauden tulos oli hyvä - ylijäämä 200 154 euroa (308 103) -, ja myös likviditeettitilanne oli koko vuoden hyvä. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 4 499 681
euroa (4 037 291), mikä oli 11,5 % edellisvuotta parempi. Varsinaisen toiminnan
tuottojen osalta talousarvio ylitettiin 20 737 eurolla.
Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus oli 954 000 euroa (933 000). Yleisavustus ei sisälly varsinaisten tuottojen summaan, kuten eivät myöskään varainhankinnan tuotot, jotka olivat 745 808 euroa (717 924) alittaen budjetin vain 23
193 eurolla. Raha-automaattiyhdistyksen muut avustukset liitolle olivat: sopeutumisvalmennukseen 196 000 euroa ja jäsenjärjestöille 30 000 euroa, yhteensä 226
000 euroa

Toiminnan muut kulut olivat yhteensä 2 658 533 euroa (2 251 652) ilman
poistoja.
Järjestötoimintojen tulos oli 212 748 euroa (298 453) ylijäämäinen. Jäsenmaksutuotot laskivat edellisvuodesta 8 223 euroa. Jäsenmaksu oli seitsemän euroa
edellisen vuoden tapaan.
Kuntoutustoiminnan tulos oli 12 593 euroa alijäämäinen johtuen pääosin poistoista, joita budjetoitiin 110 763 euroa mutta toteutui 147 684 euroa. Tuotot olivat
21 063 euroa budjetoitua suuremmat. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti
ja muut kulut 74 644 euroa budjetoitua suurempina.
Kuva 6. Diabetesliiton tuotot toiminnoittain 2014 yhteensä 6 202 000 euroa

(217 000) sekä Yksi Elämä -hankkeeseen 817 000 euroa (817 000). Jäsenjärjestöavustuksista siirrettiin 2 600 euroa käytettäväksi vuonna 2015.
Henkilöstökulut lakisääteisin sosiaalikuluin olivat 2 958 965 euroa (2 758 793)
alittaen budjetin 136 761 eurolla. Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttivat mm.
henkilökunnan lomarahojen vaihto vapaiksi ja eläkevakuutusmaksun budjetoitua
pienempi toteuma (ero -34 000).
Tilikauden poistot olivat 207 818 euroa (212 527) ylittäen talousarvion 43 513
eurolla. Poistoihin vaikutti kesällä toteutettu Diabeteskeskuksen päärakennuksen peruskorjaus, jonka investointibudjetti oli 650 000 euroa ja toteuma 654 000
euroa. Urakkaan sisältyi myös syväsäiliöiden asennustyö. Syväsäiliöt ovat ekologisempi, ergonomisempi ja taloudellisempi vaihtoehto vanhalle jätesäiliöjärjestelmälle. Urakan rakennusvalvojana toimi RI Tuomo Ylä-Rotiala Infonia Oy:stä ja
urakoitsijana Patajoki & Tarkkala Oy. Työ valmistui aikataulussa syyskuussa 2014.
Investointiin saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä 100 000 euroa toimintavuodelle ja 30 000 euroa vuodelle 2015. Vuonna 2014 maalautettiin myös rantasaunan
ulkoseinät, kohennettiin majoitushuoneiden sisäilmettä ja suoritettiin järvilämpöputkistojen tarkastuskuvaus.
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Kuva 7. Diabetesliiton kulut toiminnoittain 2014 yhteensä 6 002 000 euroa

Kuva 9. Diabetesliiton kulut lajeittain 2014 yhteensä 5 917 000 euroa

Kuva 8. Diabetesliiton tuotot lajeittain 2014 yhteensä 6 202 000 euroa
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9. Henkilöstö
Diabetesliiton vakituisen henkilökunnan määrä toimintavuonna oli keskimäärin 57
(58) henkilöä.

Henkilökuntapäivän iltapäivällä pidettiin jo tavaksi tulleet piha- ja puutarhatalkoot. Piha saatiin kesäkauden aloituskuntoon, ja vanhat terassikalusteet saivat
uuden pintakäsittelyn.

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 60,6 (58,1) henkilötyövuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,6 (50,1) vuotta ja keskimääräinen palveluksessa olon aika 18,9
(17,4) vuotta. Sijaisia ja määräaikaisia oli keskimäärin 12 (9). Työsuhteita tilikauden
aikana oli 144 (124) ja palkkionsaajia 164 (185).

Työterveyshuollosta vastasi edelleen Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuolto
teki ikäkausitarkastuksia pääosin työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti, tosin
osa niistä siirrettiin alkuvuodelle 2015. Terveenä työssä – aktiivisen aikaisen tuen
-malli on edelleen käytössä.

Henkilöstön ikärakenne
		
– 29		
		
30 – 39		
		
40 – 49		
		
50 – 59 		
		
60 –
Yhteensä 		

0
4
19
22
7
52

Työsuojelutoimikunta organisoi huhtikuussa kaksipäiväisen ensiapukoulutuksen
(EA1), jossa oli runsas osanotto. Diabeteskeskuksen pelastussuunnitelma päivitettiin työsuojelutoimikunnan ja kiinteistönhoitajan yhteistyönä nykyvaatimuksia
vastaavaksi. Muutoksia käytiin läpi henkilökunnan kanssa osastopalavereissa.

0 %
7,7 %
36,5 %
42,3 %
13,5 %
100 %

Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista kuvaavat sairauspoissaolot olivat normaalilla, suhteellisen matalalla tasolla. Sairauspoissaolopäiviä oli 6,3 (7,0) henkilötyövuotta kohti ja sairauspoissaoloprosentti oli 2,85 (3,18).

Työhyvinvointi

Diabetesliiton henkilökunnan koulutuskustannukset olivat 18 703 euroa (19
622).

Tyky-toiminta jatkui edellisen vuoden tapaan, ja sen keskeisimmät muodot olivat
kehityskeskustelut, työpaikkaruokailu, ammatillinen koulutus, ergonomiaohjaus,
sisäinen viestintä sekä kuntosali ja liikunta- ja kulttuurisetelit.
Henkilökuntayhdistys Dippo järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia, mm.
henkilökunnan pikkujoulun.
Henkilökuntapäivänä ideoitiin ja käytiin läpi kehitysehdotuksia, jotka liittyivät
Eläkevakuutusyhtiö Varman syksyllä 2013 toteuttamaan työhyvinvointikyselyyn.
Kehittämiskohteista laadittiin erillinen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan
ja jota päivitetään tarpeen mukaan. Seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan
vuoden 2015 syksyllä. Tutkimus on liitolle veloitukseton ja kuuluu Eläkevakuutusyhtiö Varman työhyvinvointipalveluihin.
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10. Luottamushenkilöt

PELTOLA Pinja			
JANSSON Raija
PUUSTI Eija-Maija		
TAMMINEN Ossi
REINIKAINEN Leena		
ASIKAINEN Irma
ROSSI-MÄÄTTÄ Tuula		
KEMPPAINEN Anja
RÄIHÄ Ensio			KALLIONPÄÄ Veikko
SEPPÄLÄ Pirjo			
LINDBLOM-SUOMINEN Sonja
SIMONEN Ritva			
LUUKKANEN Marjatta
TALL Juha			
KURHELA Marja-Leena
TANNIO Sari			
HARTIKAINEN Marjatta
TOIVONEN Katja		
(ei varajäsentä)
TURKIA Juha			
LUUMI Jyrki
VARIS Ismo			TYNKKYNEN Tuomo
VESA Paula			
(ei varajäsentä)
VÄISÄNEN Marja-Leena		
MÄENKASKI Helge

LIITTOVALTUUSTO 2014
Puheenjohtaja		
HEINONEN Mauri, kaupunginjohtaja, eläkk.
1. varapuheenjohtaja LAURÉN Anders, kauppatieteiden maisteri
2. varapuheenjohtaja RÄIHÄ Eija, johtaja
Jäsenet:				Henkilökohtainen varajäsen:
AHOMÄKI Ritva			
SAUNAMÄKI Anu
AROMAA Pirjo			
KNUUTTILA Piia
ARVOLA Leena-Marjatta
TUHKALA Kari
AULASVUORI Helena		
SNELLMAN Jorma
BROMAN Antti			
KALEVIRTA Meri-Susanna
BÄCKMAN Nelli			
HAKALA Esko
EROLA Eero			
KASKENMAA Seija
GRANVIK Leif			
LARACHI Carina
HEIKKINEN Marjo		
SUUTARI Markku
HIRVI Ilkka			
OJALA Jaana
HURME Saija			
CHRYSSANTHOU Jyri
KESONEN Hannu		
REKOLA Sirpa
KETOLA-KINNULA Tanja		
HELIN Liisa
KEVIN Camilla			
NYGRÈN Anne-Marie
KOSKI Pekka † 14.3.2014
BJÖRKMAN Marsa
KOSKINEN Ahti			
TANNER Antti
KUKKONEN Jouni		
(ei varajäsentä)
LAASONEN Satu		
UUSISILTA Riitta
LAMMI Pentti			
URHONEN Sirpa
LIUKKONEN Eero		
KOSKINEN Leena
LUKKARI Arto			
(ei varajäsentä)
MIKKONEN Matti		
VALJUS Leena
MÄTTÖ Arja			
JÄÄSKELÄINEN Erkki
NIEMINEN Harri			
OKSA Hannu
NUORA Aapo			
PURO Reino
PAASIKIVI Kaija			
(ei varajäsentä)
PALDANIUS Maarit		
KEROLA Tiina
PARKKAMÄKI Stina		
NYLÄNDEN Pirkko

LIITTOHALLITUS 2014
Puheenjohtaja		
Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja
1. varapuheenjohtaja Heikki Hakala, päätoimittaja (18.5.2014 saakka)
1. varapuheenjohtaja Tommi Vasankari, johtaja, lääketieteen tohtori
			(18.5.2014 lähtien)
2. varapuheenjohtaja Riitta Pajarinen, diabeteshoitaja
Jäsenet:
			
			
			
			
			

Tero Kangas, LT, professori
Martti Kiviharju, tuntiopettaja
Eeva Korpi-Hyövälti, osastonylilääkäri
Pia Nykänen, fysioterapeutti
Antti Rantakangas, kansanedustaja
Marja Rautavirta, diabeteshoitaja

TILINTARKASTAJAT 2014
			
KHT Mirja Juusela
			
KHT Kalle Kotka
Varalla		
KHT Marko Vehniä
LÄÄKÄRINEUVOSTO 2014
Puheenjohtaja:
Professori, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Johan Eriksson, Espoo
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Varapuheenjohtaja: Sisätautien erikoislääkäri Ari Aimolahti, Helsinki
Sihteeri: Erityisasiantuntija Riitta Vuorisalo, Diabetesliitto
Jäsenet:
Sisätautien erikoislääkäri Suvimarja Aranko, Helsinki (17.5. saakka ja lähtien)
Sisätautien, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Kirsi Ekola, Tampere
Sisätautien erikoislääkäri Pirjo Ilanne-Parikka, Diabetesliitto
Professori Hannu Järveläinen, Turku
Diabetesvastuulääkäri Petri Kaipiainen, Kaarina (17.5. saakka)
Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Päivi Kekäläinen, Joensuu
(17.5. saakka)
Sisätautien ja endokrinologia erikoislääkäri Minna Koivikko, Oulu
(17.5. saakka ja lähtien)
Osastonylilääkäri Jorma Lahtela, Tampere, 17.5. saakka ja lähtien
Dosentti, lastentautien erikoislääkäri Päivi Miettinen, Espoo (17.5. saakka ja lähtien)
Dosentti, lastentautien erikoislääkäri Harri Niinikoski, Turku
Dosentti, sisätautien erikoislääkäri Jussi Pihlajamäki, Kuopio
Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Heikki Saha, Tampere
Yleislääketieteen erikoislääkäri Jouko Saramies, Savitaipale
Dosentti, silmätautien erikoislääkäri Paula Summanen, Helsinki
Yleislääketieteen erikoislääkäri Hilkka Tirkkonen, Outokumpu (17.5. lähtien)
Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Timo Tuominen, Savonlinna
(17.5. lähtien)
Naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri Marja Vääräsmäki,
Oulu
RAVITSEMUSTOIMIKUNTA 2014
Puheenjohtaja: Tutkija Katri Hemiö, Helsinki
Sihteeri: Ravitsemusterapeutti Liisa Heinonen, Diabetesliitto
Jäsenet:
Ravitsemusterapeutti Eliina Aro, Diabetesliitto
Ravitsemusterapeutti Jaana Heikkilä, Turku (17.5. saakka)
Ravitsemusterapeutti Sanna Hirvonen, Turku (17.5. lähtien)
Lehtori Terttu Huupponen, Helsinki
Ravitsemusterapeutti Liisa Kalttila, Tampere
Ravitsemusterapeutti Marjukka Lauhkonen, Valkeakoski
Emäntä Anja Majala-Eklund, Diabetesliitto

Ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen, Diabetesliitto
Ravitsemusterapeutti Leena Sampo-Viitaniemi, Tampere
VIESTINTÄTOIMIKUNTA 2014
Puheenjohtaja: Viestintäpäällikkö Tarja Sampo, Diabetesliitto
Jäsenet:
Kielenkääntäjä Margareta Gustafsson, Vantaa
Tiedottaja Johanna Häme-Sahinoja, Diabetesliitto
Psykologi Kirsi Ikuli, Diabetesliitto
Kauppatiet. maisteri Soile Kivinen, Helsinki
Graafikko Heidi Krogerus, Helsinki
Toimittaja Mervi Lyytinen, Diabetesliitto
Toimitussihteeri Ella Manninen, Diabetesliitto
Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen, Helsinki
Verkkotoimittaja Pirita Salomaa, Diabetesliitto
Mediasihteeri Markku Valmiala, Kangasala
NUORISOTOIMIKUNTA 2014
Puheenjohtaja: Sanna Piilola, Noormarkku (Pori)
Jäsenet:
Katri Frigård, Helsinki (17.5. lähtien)
Elina Hautakoski, Kuikka (Jyväskylä)
Heikki Hesso, Helsinki (17.5. saakka)
Kimi Hohenthal, Vantaa
Sini Majamaa, Helsinki (17.5. saakka)
Anssi Mykkänen, Vantaa (17.5. lähtien)
Meri Öhman, Tampere
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11. Henkilökuntaluettelo
Liiton vakituinen henkilökunta ja yli 6 kk:n työsuhteet 2014:
Janne Juvakka, Diabetesliiton toiminnanjohtaja
Järjestöohjaus
Anneli M. Jylhä, jäsensihteeri
Reetta Korkki, järjestösuunnittelija
Terhi Kvick, järjestösuunnittelija
Juha Mattila, jäsensihteeri
Janne Mikkonen, järjestöjohtaja
Kati Multanen, järjestösuunnittelija
Mari Noppa, järjestösuunnittelija
Laura Tuominen-Lozic, järjestösuunnittelija
Riitta Vuorisalo, erityisasiantuntija /
sosiaali- ja terveyspolitiikka / potilasasiamies
Koulutus
Outi Himanen, koulutuspäällikkö
Malla Honkanen, koulutussihteeri
Viestintä ja julkaisut
Johanna Häme-Sahinoja, tiedottaja
Mervi Lyytinen, toimittaja
Ella Manninen, toimitussihteeri
Pirita Salomaa, verkkotoimittaja
Tarja Sampo, viestintäpäällikkö

Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut
Eliina Aro, ravitsemusterapeutti
Liisa Heinonen, ravitsemusterapeutti
Kati Hannukainen, diabeteshoitaja
Jukka Heikkinen, yöpäivystäjä
Tomi Heikkinen, yöpäivystäjä
Kirsi Heinonen, liikuntasuunnittelija
Jaana Huhtanen, jalkojenhoitaja
Kirsi Ikuli, psykologi
Pirjo Ilanne-Parikka, ylilääkäri
Anneli Jylhä, vastaava diabeteshoitaja
Raija Mäkipää, yöpäivystäjä
Kaja Normet, diabeteshoitaja
Helena Nuutinen, psykologi
Terttu Ohma, diabeteshoitaja (2.2.2014 saakka)
Tiina Paronen, kurssisihteeri
Eija Ruuskanen, ravitsemusterapeutti
Tiina Salonen, diabeteshoitaja
Eija Sampolahti, diabeteshoitaja
Silja Sjöberg, vapaa-ajan ohjaaja
Pirkko Toivonen, kurssisihteeri
Annakaisa Virtanen, liikuntasuunnittelija
Yksi elämä -hankkeet
Enna Bierganns, viestintäsuunnittelija
Margit Eerola, projektisuunnittelija
Sari Koski, projektipäällikkö
Miika Rautiainen, digitaalisen viestinnän tuottaja
Keiju Telford, projektisihteeri
Johanna Toropainen, projektisuunnittelija
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Markkinointi, varainhankinta ja yritysyhteistyö
Tarja Pentti, myyntisihteeri
Jarmo Riihelä, yhteyspäällikkö
Ravitsemispalvelut
Terhi Karvonen, keittäjä
Inga Laiho, apuemäntä
Satu Lintula, ravitsemistyöntekijä
Anja Majala-Eklund, emäntä
Minna Mäkinen, ravitsemistyöntekijä
Sanna Mäkinen, ravitsemistyöntekijä
Tiina Santavuori, ravitsemistyöntekijä
Taloushallinto, toimistopalvelut, kiinteistö
Seija Frang, osastosihteeri
Arja Heikkinen, laitoshuoltaja
Mirja Haavisto, taloussuunnittelija
Taina Hietaharju, taloussihteeri
Jaana Jääheimo, talouspäällikkö
Hannu Kari, kiinteistönhoitaja
Satu Kiuru, toimistosihteeri
Irene Kuohukivi, palkanlaskija
Soile Muranen, taloussihteeri
Sirpa Qureshi, toimistosihteeri
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Toiminnan vaikuttavuus
Taustana olevat
strategiset valinnat

Menestystekijä

Arviointikriteeri

Liitto tukee
diabeetikoiden asemaa,
heidän hoitonsa
kehittämistä sekä
diabeteksen ehkäisyä
 Liitto kehittää aktiivisesti
diabeteksen hoito- ja
ehkäisymenetelmiä
 Insuliinipuutosdiabetes
(tyyppi 1) on liiton
keskeinen painopistealue
hoidon tason ja
tasapainon
kehittämisessä
 Liitto on mukana
hoitomenetelmien
kehittämisessä ja
käyttöönotossa
 Näitä toteutetaan muun
muassa erilaisin
hankkein

Diabetesliiton toiminta
vastaa diabetesta
sairastavien ja heidän
läheistensä tarpeisiin
saada tietoa ja tukea
omahoitoon ja
diabeteksen kanssa
elämiseen.

Liiton jäsenyhdistysten
jäsenmäärä

Toimenpiteet ja
tavoitteet 2014

Toteuma 2014
Jäsenmäärän kasvutavoitetta ei
saavutettu.

Tuotetaan entistä
kohdennetumpia ja
vuorovaikutteisempia
diabeteksen ehkäisyä
ja (oma)hoitoa tukevia
palveluja.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien
aikuisten osaamisen arvioinnin
työkalun D1 -avaimen sisällöt tehty,
tekninen toteutus vuonna 2015.
Vanhempien kesken -ekstranet oli
toiminnassa, palvelun käyttäjiä oli 200.
D-opiston Tyyppi 2 tutuksi -kursseja
järjestettiin kolme, ja niillä oli yhteensä
60 osallistujaa.

Vertaistoiminnan
uusien tapojen
kehittäminen ja
jalkauttaminen.
Aineistojen menekki ja
tilausten lukumäärä,
nettisivustojen käyttö

Verkkopalvelun
uudistaminen.

Liitteet 24

Kokeilussa vertaistoiminnan
työnohjausryhmä.

Verkkopalvelu-uudistus käynnistyi
henkilökunnan haastatteluin
projektiehdotuksen pohjalta.
Diabetes-lehden levikki: 57 762 LT
2014 (58 907, 2013); - 1 145
(-2 700). Lukijamäärä noin 180 000
(KMT syksy 2013/kevät 2014).
Verkkosivut: yksilöityjä kävijöitä 812
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Toiminnan vaikuttavuus jatkuu

Taustana olevat
strategiset valinnat

Menestystekijä

Arviointikriteeri

Tyypin 1 diabeteksen
hoidon
kehittämishankkeen
käynnistyminen

Osahankkeiden
eteneminen
suunnitellusti
Yksi elämä hankekokonaisuus
onnistuu ja nivoutuu
hyvin perustoiminnan
kanssa.

Toimenpiteet ja
tavoitteet 2014

Konkretisoidaan
tarvittavat toimet tyypin
1 diabeetikoiden
hoidon ja
hoitojärjestelyjen
kehittämiseksi ja
jätetään
hankehakemus.

Toteuma 2014
500 (670 167), käyntejä
1 271 178 (1 044 351). sivujen
katseluja 5,7 miljoonaa (4,6).
Maksullisen painetun diabetesaineiston
myynti:
noin 42 000 kpl (44 000).
Tunnetko diabeteksen? -lehden jakelu:
noin 19 000 kpl (23 000).
Riskitestilomakkeiden välitys: noin
153 000 kpl (177 000).
Tyypin 1 diabeteksen hoidon
asiantuntiraportti valmistui.
Hankehakemus jätettiin RAY:lle, mutta
rahoitusta ei myönnetty..

Yksi elämä
viestintästrategian
toteuttaminen

Viestintää tehty monessa kanavassa.
Uudenvuodenlupaus-kampanjan avulla
saatiin entistä laajempaa näkyvyyttä
perusviesteille.

Nuorten diabeetikoiden
vertaistoiminnan
käynnistäminen

Ykkösklubin kummeja koulutettu
yhteensä 35. Vuonna 2014 ryhmiä
toimi viisi.

Hankkeessa
hyödynnetään myös
oman henkilökunnan
osaamista

Diabetesliiton henkilökunnasta 26
henkilöä osallistunut osahankkeiden
toteuttamiseen toimijoina tai
asiantuntijoina.

Liitteet 25

LIITTEET

Vuosikertomus 2014
Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015
Toiminnan vaikuttavuus jatkuu

Taustana olevat
strategiset valinnat

Menestystekijä

Arviointikriteeri

Toimenpiteet ja
tavoitteet 2014

Toteuma 2014

Kuntoutus, koulutus ja
asiantuntijatoiminta
sekä hoidon ja
hoidonohjauksen ja
kuntoutuksen
kehittäminen on
oleellinen osa liiton
toimintaa
 Koulutuspalveluita ja
toimintaa
monipuolistetaan
 Liitto osallistuu
kuntoutuksen
hankintakilpailuihin,
hankkii rahoitusta
kuntoutuskurssien
järjestämiseksi ja tuottaa
erilaisia kursseja
maksusitoumusrahoituks
ella
 Koulutusta ja
kuntoutusta järjestetään
tarvittaessa myös
muualla kuin
Diabeteskeskuksessa
yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa
 Asiantuntijatoiminta ja
ohjaus on osa liiton
toimintaa

Diabetesliitolla on
asiakkaiden
tarpeita/kysyntää
vastaava
monipuolinen,
saavutettava ja
laadukas kuntoutus,
koulutus ja
asiantuntijatoiminta.

Koulutus- ja
kuntoutusasiakkaat
ovat tyytyväisiä ja
toiminta vastaa
rahoittajien
standardeja ja
linjauksia

Palvelutoiminnan
laatujärjestelmä
käytössä

Systemaattisen toimintajärjestelmän
(SHQS) rakentaminen viivästynyt
henkilöresurssien puuttumisen vuoksi.

Diabetesliitto on
tärkeä ja luotettava
valtakunnallinen
toimija diabeetikoiden
ja heidän läheistensä
kuntouttajana.

Kuntoutukseen osallistuneita 2014
(2013) yhteensä:
1 424 (1 337)
Perhe- ja nuortenkurssit: 887 (847)
Työikäiset: 184 (115)
Kuntoremontti: 31 (36)
Virikeviikot (eläkeläiset): 258 (266)
Erityisryhmät: 64 (73)

Kuntoutuksen
osallistujamäärät,
vaikuttavuus ja
asiakaspalaute
kuntoutujilta sekä
maksajilta.

Arvosanojen 5 ja 4 (asteikolla 1-5) %osuudet vastauksissa:
Perhekurssit: 59 % ja 41 %
Työikäisten kurssit, tyypin 1 diabetes:
30 % ja 65 %
Eläkeläisten kurssit: 93% ja 6 %

Diabetesliitto tuottaa
laadukkaita ja
vaikuttavia koulutusja
asiantuntijapalveluita.

Koulutukset saavat runsaasti kiitosta.
Osallistujapalautteiden keskiarvo oli
4,4 (asteikolla 1-5).

Kokonaisarvosana
koulutuksesta
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Koulutustilaajille suunnattu
asiakaspalautekysely on pilotoitu.
Kysely otetaan käyttöön
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Toiminnan vaikuttavuus jatkuu

Taustana olevat
strategiset valinnat

Menestystekijä

Arviointikriteeri

Toimenpiteet ja
tavoitteet 2014

Toteuma 2014

osallistujien
palautteissa yli 4,5
(asteikko 1-5)
Koulutustilaajien
asiakaspalaute

pitkäkestoisissa koulutuksissa vuoden
2015 aikana.

Selvitys
valtakunnallisesta
kuntoutustoiminnasta
muiden
palveluntuottajien
kanssa.

Yhteistyökumppanien
määrä

Kurssien markkinointi
uusille asiakkaille ja
maksajille.

Tehdään
monipuolisesti
yhteistyötä muiden
kouluttajatahojen
kanssa.
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Kela tekee laajan
sopeutumisvalmennusselvityksen,
jossa diabetes on keskeinen
sairausryhmä.
Kelan lisäostot sitovat nykyisen
kuntoutuskapasiteetin.
Yhteistyötä on tehty
ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opintokäyntien ja
opinnäytetöiden merkeissä. Fioca Oy:n
(Sairaanhoitajaliiton koulutusyksikkö)
kanssa järjestettiin jälleen
Diabetesosaaja-tapahtuma. Point
Collegen kanssa vietiin läpi
pitkäkestoinen Diabetes ikäihmisellä –
täydennyskoulutus, jonka
osallistujapalaute oli erittäin hyvä.
Superin kanssa tehtiin
koulutuskiertueyhteistyötä.
Lääke- ja hoitotarviketeollisuuden
koulutuksiin ja tapahtumiin on
osallistunut liiton henkilökuntaa
luennoitsijoina.
Verkko-opiskelua hyödyntävän
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Diabetes ja jalat monimuotokoulutuksen suunnittelu
käynnistettiin. Diabeteskeskuksessa
järjestettiin kehitysvammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien parissa
työskenteleville kaksipäiväinen
koulutus ja liettualaisille hoitajille
viisipäiväinen peruskurssi
tilauskoulutuksena.

Taloudellinen volyymi

Lisätään
koulutusvolyymiä

Diabeteskeskuksessa järjestettyjen
koulutusten osallistujat: 318 (265).
Tilauskoulutusten ja
asiantuntijaluentojen osallistujat: 3 928
(4 448). Tilauskoulutuksia järjestettiin
94 (67).

Koulutus täyttää
kansalliset ja
kansainväliset
täydennyskoulutuksen
laatukriteerit

Koulutusten
järjestämisprosessia,
sisältöjä ja kouluttajien
kouluttajataitoja
tuetaan ja kehitetään

Koulutusten järjestämisprosessien
selkiyttäminen on viivästynyt, sillä työ
nivoutuu suunnitteilla olevaan
toimintajärjestelmään.
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Liiton
vaikuttamistoimintaa
terävöitetään
 Vaikuttamistoimintaan
siirretään voimavaroja
 Yhdistyksille annetaan
enemmän tukea
alueelliseen ja
paikalliseen
vaikuttamistoimintaan
 Diabeetikoiden
tietoisuutta omista
oikeuksistaan ja
vastuistaan lisätään

Liiton asiantuntijuus
tunnetaan ja
tunnustetaan ja liitto
saa yhteiskunnassa
läpi tavoitteitaan, jotka
liittyvät diabeteksen
ehkäisyn ja hoidon
järjestämiseen sekä
diabetesta
sairastavien asemaan
ja hoidon edellytyksiin.

Vaikuttaminen
lainsäädäntöön ja
terveydenhuollon
käytäntöihin

Liitto vaikuttaa siihen,
että terveydenhuollon
uudistuksissa
turvataan
diabeetikoiden hyvä
hoito.
Tyypin 1 diabeetikon
hoidon kehittäminen ja
keskittäminen riittävän
asiantuntemuksen
omaaviin yksiköihin

Tyypin 1 diabeteksen hoidon
asiantuntijaraportin johtopäätöksia
hyödynnettiin ja levitettiin.
Annettiin sote-uudistukseen liittyvä
lausunto sosiaali- ja
terveysministeriölle ja kahdeksan
muuta virallista lausuntoa. Tehtiin
useita kannanottoja ja oltiin kuultavana
eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunnassa sairasvakuutusja lääkelain uudistamisesta.
Tavattiin lainsäätäjiä ja
politiikkaohjelmien kirjoittajia
henkilökohtaisesti ja eduskunnan
diabetesryhmässä.

Yhdistysten tukeminen Diabeetikoiden
vaikuttamistoiminnassa tietoisuutta omista
oikeuksistaan lisätään.

Lisätään
järjestöohjauksessa
yhdistysten
vaikuttamistoiminnan
tukemista.
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Syksyllä ideoitiin ja valmisteltiin
diabeetikoille tarkoitettu luento
hoitosuunnitelmasta. Ensimmäiset
Hyödynnä hoitosuunnitelma! -luennot
pidettiin loppuvuodesta.
Liiton vaikuttamistoiminnan tavoitteista
viestittiin jäsenyhdistyksille alueellisilla
neuvottelupäivillä, yhteisissä
tilaisuuksissa ja Työkalupakkiekstranetin välityksellä.

LIITTEET

Vuosikertomus 2014
Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Talous
Taustana olevat
strategiset valinnat

Menestystekijä

Arviointikriteeri

Toimenpiteet ja tavoitteet
2014

Toteuma 2014

Talous on tasapainossa.

Euromääräinen
tulos/ vähintään
nollatulos
järjestötoiminnoissa
sekä
palvelutoiminnassa
(kuntoutus, koulutus
ja
asiantuntijatoiminnot)

Kilpailutetaan suurimmat
palveluiden/tavaroiden
toimittajat

Kilpailutettu mm. siivous,
pesula, kalusteet, puhelut ja
datapaketit, painotalot,
peruskorjauksen
valvonta/urakointi,
viestintätoimisto. Tilikauden
tulos on ylijäämäinen 200 teur.

Sijaisten käytön ja uusien
rekrytointien minimointi

Lomia jaksotettu. Sijaisten
määrä tasapainossa toimintaan
nähden.

Kuntoutus, koulutus ja
asiantuntijatoimintojen
mitoittaminen Kela/Ray
päätösten mukaiseksi.

Kurssien määrät (budj./tot.):
RAY 17/17
KELA 8/11, saatiin kolme
lisäkurssia.
Kurssivuorokaudet (budj./tot.):
RAY 1 630/1 608 vrk
KELA 3 050/3 621 vrk.

Verotuspäätös ja sen
mukanaan tuomat tarpeelliset
toimenpiteet.
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Päätös on huomioitu
poistosuunnitelmassa.
Rakenteelliset muutokset on
toteutettu
kustannuslaskennassa,
kirjanpidossa sekä sisäisessä
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Talous jatkuu
laskennassa.
Selvitetään yhteistyön
mahdollisuudet muiden
potilasjärjestöjen kanssa
tukitoiminnoissa.

Diabeteskeskuskiinteistö pysyy hyvässä
kunnossa.

Toimintatilojen kunto
ja asiakaspalaute

Diabeteskeskus-kiinteistön
katto- ja sokkelisaneeraustyö.

Suullisten tiedustelujen
perusteella ei suurempaa
halukkuutta. Aivo-, Keliakia- ja
Sydänliiton kanssa ollut jonkin
verran yhteistyötä
taloushallinnon saralla.
Kustannussäästöjen
näkökulmasta ei löytynyt
luontaista yhteistyömuotoa.
Saneeraus toteutettu
suunnitellusti.
Investointi: arvio 650 teur./tot.
655 teur. Valmistui
aikataulussa.
Kiinteistöön kohdistuvat
asiakaspalautteet
pääsäntöisesti neutraaleja,
valituksia vesihuoltoon liittyen.

Vesihuollon järjestäminen

Liiton palveluita
markkinoidaan
tehokkaammin
 Markkinoinnin keinoja

Ilmoitusmyynti,
varainhankinta ja liiton
palvelujen sekä
jäsenyyden markkinointi

Euromääräinen
tulos, liiton
palveluiden kysyntä

Ilmoitusmyyntiyhteistyö
Sydänliiton kanssa
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ELY-keskus valitti luvan
antamisesta vesiosuuskunnalle,
mikä siirsi runkoputken
rakentamisen aloituksen. Asia
etenee hitaasti.
Ilmoitusmyynti kasvoi 10 %.
Varainhankinnan nettotulos 664
teur. (630 teur).
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Talous jatkuu
ja kanavia kehitetään
 Markkinointiin
panostetaan enemmän
resursseja

onnistuu.
Ilmoitusmyyntiyhteistyö ei
toteutunut Sydänliiton kanssa
Diabetesliiton brändin
suunnittelu vuodelle 2015

Brändiohjeisto valmistui.
Brändin juurruttaminen ja liiton
visuaalisen ilmeen uudistus
vuonna 2015.

Diabetesliiton 60-vuotisjuhlavuoden suunnittelu

Tehtiin suunnittelma
juhlavuoden tapahtumista.
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Jäsenyys- ja
osallistumismahdollisuuksia
monipuolistamalla luodaan
kaikille kiinnostuneille
mahdollisuus löytää oma
tapansa osallistua ja olla
jäsen
 Järjestöohjauksella tuetaan
jäsenyhdistysten toiminnan
kehittämistä ja uudistamista
 Kehitetään liiton palveluita
jäsenille
 Tuetaan
jäsenjärjestörakenteen
monipuolistamista esim.
valtakunnallisilla yhdistyksillä
 Kannattajajäsenyyden
kehittäminen ja markkinointi
 Sääntöjä muutetaan
tukemaan jäsenmäärän
kasvua. Selvitetään liiton
suoran henkilöjäsenyyden
mahdollisuudet, edut ja haitat
sekä tarvittaessa muutetaan
liiton sääntöjä jäsenyyden
mahdollistamiseksi.

Diabetesliiton ja
paikallisyhdistysten
toiminta pystyy
vastaamaan
yhteiskunnallisen ja
kulttuurisen
muutoksen asettamiin
haasteisiin.

Löydetään uusia
toiminta- ja
organisoitumistapoja
(eri ryhmille)

Sääntömuutoksen
valmistelu
liittokokoukselle

Sääntömuutos hyväksyttiin
liittokokouksessa.

Diabetesliiton ja
paikallisyhdistysten
toiminnalla on
vetovoimaa

Jäsenyhdistysten
jäsenmäärän muutos

Tuettiin ja ohjattiin
jäsenyhdistyksiä
järjestöohjauksella ja alueellisilla
neuvottelupäivillä.

Vuoden 2014 lopussa
kokonaisjäsenmäärä oli 56 340
jäsentä (57 513).
Diabetesyhdistysten jäsenmäärä
laski 1 058 jäsentä ja ammatillisten
yhdistysten 115 jäsentä.
Valmisteltiin liiton
kannatusjäsenyyden käytännön
edellytyksiä.
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Palveluita ja toimintoja
siirretään verkkomaailmaan
 Liitto on aktiivisesti mukana
verkkoyhteisöjen toiminnassa
 Kehitetään myös sellaisia
uusia palveluita joita
käytetään pelkästään
verkossa
 Osa palveluista kohdistetaan
vain jäsenille tai ovat muulla
tavoin vastikkeellisia

Diabetesliitolla on
toimivat ja jäsenistöä
palvelevat
verkkopalvelut.
Aktiivisia verkossa.

Kävijämäärät, palaute,
käyttäjämäärät

Verkkoviestinnän ja
verkkopalveluiden
kehittämisen
suunnitelma

Projektisuunnitelma hyväksyttiin
syksyllä johtoryhmässä, ja
taustatyö on aloitettu.
Keskustelupalstan käyttöä tutkittiin
Tampereen yliopiston
terveysviestinnän tutkijoiden
kyselyllä.

Jäsenrekisterin
etäkäyttö

Jäsenrekisterin
etäkäyttö
henkilöjäsenille
(henkilötiedot)

Jäsenrekisterin etäkäyttö
henkilöjäsenille vuoden 2015
alusta.

Digitaalisten
palveluiden määrä

Kohtauspaikka-keskustelupalstan
viestikertymä: 377 500 (350 000).
Liiton facebook-sivu: noin 2 800
tykkääjää (2 000), twittertili: yli 400
seuraajaa, myös Instagram-tili
käytössä.
Diabetes-lehden facebook-sivu: yli
600 tykkääjää.
Nuorten Inspis-verkkojulkaisu:
13 000 kävijää, 55 700
sivunkatselua; facebook-sivu: noin
400 tykkäjää.
D-opiston verkkokurssi jäsenille
maksuton, muille maksullinen.
Vanhempien kesken –palvelu vain
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Diabetes-lehti
ilmestyy sekä
painettuna lehtenä
että digitaalisena
julkaisuna

jäsenille.

Liitto on mukana
digitaalisen hyötypelin
tuottamisessa

D-opiston kurssien
jatkokehittäminen

Jäsenyhdistyksille
järjestettävät
digimediakoulutukset
onnistuvat
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Diabetesviestijöiden
blogiyhteisön
luominen verkkoon

Diabetes-lehti ilmestyi kahtena
digiversiona: näköislehti
Lehtiluukussa (19
ostotapahtumaa) sekä eDockerverkkojulkaisu diabetes.fi-sivulla
(830 avausta).
Hanke ei edennyt
toimintavuonna.Oli varauduttu
tukemaan Kajaanin
ammattikorkeakoulun
hiilihydraattien laskentapeliä.
D-opiston Tyyppi 1 -kurssin
suunnittelu käynnistyi
loppusyksystä 2014.
Deeblogi-yhteisöä koottiin,
koulutukseen osallistui 14
henkilöä.
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Organisaation osaaminen, johtaminen ja henkilöstö
Taustana olevat strategiset
valinnat

Menestystekijä

Arviointikriteeri

Toimenpiteet ja
tavoitteet 2014

Toteuma 2014

Diabetesliitolla on
osaava,
motivoitunut ja
hyvinvoiva
henkilökunta.

Henkilöstön
työtyytyväisyys

Toteutetaan
työhyvinvointikyselyn
mukaiset toimenpiteet

Kyselyn esiin tuomia asioita /
ongelmia käsitelty henkilöstöpävinä
toukokuussa ja tammikuussa 2015
ja sovittu korjaavat toimenpiteet.

Tehdään koulutuksen
kokonaissuunnitelma

Koulutuksen kokonaisuunnitelman
tekeminen siirrettiin vuodelle 2015.

Diabetesliitolla on
selkeä
toimintajärjestelmä

Liiton järjestörakenne
uudistetaan kohti voimakkaampia
diabetesyhdistyksiä ja liiton
luottamushenkilöhallintoa
uudistetaan yksinkertaisemmaksi
ja kevyemmäksi
 Paikallisyhdistyksiä rohkaistaan
yhdistymään isommiksi ja
voimakkaammiksi alueellisiksi

Luottamushenkilöt
ja henkilöstö
toimivat liiton
tavoitteiden
toteuttamiseksi ja
jakavat yhteisen
näkemyksen liiton
toiminnasta.

Henkilöstötilinpäät
öksen
tunnusluvut
Laatujärjestelmän SHQS -laatujärjestelmä
osiot määritelty ja on käytössä
aikataulu
suunniteltu
Kehitetään
taloushallinnon
raportointia ja
automatisoidaan
toimintoja entisestään.
Työnjako on
Strategian mukaisten
selkeä
päätösten toimeenpano
päätöksenteon,
luottamushenkilöiden,
asiantuntijaelinten asiantuntijaelinten ja
ja operatiivisen
henkilöstön
toiminnan kesken yhteistyönä.

Henkilöstötilinpäätöstä kehitetään
2015-2016.
Laatujärjestelmän eli
toimintajärjestelmän suunnitelma
viimeistellään keväällä 2015.
Vastuuhenkilöt nimetty.
Tehty. Kartoitettu lisäksi uusia
raportointijärjestelmiä.
Säännöt uudistettiin.
Sääntöuudistuksen myötä
valtuuston kokouksia ja
liittokokousta korvaamaan tuli
vuosittainen liiton kokous.
Alueellisilla neuvottelupäivillä ja
järjestöohjauksessa kannustettiin
paikallisyhdistyksia toiminnan
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Toteuma 2014
kehittämiseen. Yhtenä vaihtoehtona
tuotiin esille voimakkaampien
yhdistysten perustaminen.

yhdistyksiksi. Alueellinen yhdistys
voisi koostua useammasta
alaosastosta.
 Sääntömuutoksen yhteydessä
arvioidaan mm. liittokokouksen ja –
valtuuston tarvetta.
Sääntömuutoksessa otetaan
huomioon myös uudenlaisten
jäsenyysmuotojen vaikutus
päätöksentekoelinten valintaan
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