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1. Johdanto
Diabetesliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 perustuu 
liiton sääntöjen tarkoituspykälään, vuonna 2012 laadittuun toiminnan strategi-
aan ja erityisesti liiton kokouksen keväällä 2015 päättämiin toimintasuunnitel-
man ja talousarvion perusteisiin vuodelle 2016. 

Toimintasuunnitelma rakentuu kahdesta osasta: organisaatiorakenteen 
mukaisista toimintasektoriluvuista (luvut 1-7) ja strategiaperusteisesta tauluk-
ko-osiosta (luku 8). 

Toimintaympäristöömme heijastuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudista-
misessa tehtävät ratkaisut, valtion- ja kuntatalouden kehitys, väestörakenteen 
ja sen alueelliset muutokset, ihmisten osallistumismuotojen muutokset, alati 
yleistyvä verkkoviestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa sekä kilpailu 
kuntoutuspalvelujen tuottajien kesken. Nämä kaikki suuntaavat toimintaamme 
diabeetikoiden hyvän hoidon ja elämän mahdollistamiseksi. Päivitämme liiton 
toiminnan strategian vastaamaan lähitulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä 
jäsenyhdistysten kanssa.

Vaikuttamistoiminta korostuu liitossamme ensi vuonna ja leikkaa kansain-
välisen toiminnan tavoin eri sektoreita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tamishankkeessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi diabeetikoiden 
asianmukaisen hoidon ja diabeteksen ehkäisyn asemaan terveydenhuollossa.  
Liiton toiminta painottuu sen edistämiseksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksissa turvataan diabeetikoiden hyvä kokonaisvaltainen ja asiakasläh-
töinen hoito ja ohjaus. 

Toimimme sen edistämiseksi, että vaativa diabeteksen hoito keskitetään 
moniammatillisiin diabeteksen hoitoon erikoistuneisiin keskuksiin ja verkostoi-

hin. Edistämme osaltamme toimia, joilla terveydenhuollon tietojärjestelmistä 
saadaan systemaattista tietoa hoidon vaikutuksista.

Tyypin 1 diabetes on liiton keskeinen painopistealue. Edistämme keskus-
järjestön sekä paikallisten yhdistysten mahdollisuuksia toimia yhteistyössä 
terveydenhuollon toimijoiden kanssa diabeteksen hoidon, hoidonohjauksen ja 
omahoidon tuen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että kuntoutus ja vertaistoi-
minta mielletään terveydenhuollossa kiinteäksi osaksi hoitoa. 

Kansanterveyden myönteisen kehityksen turvaamiseksi terveyspolitiikan 
painopistettä on siirrettävä terveyttä edistävään ja sairauksia ehkäisevään 
suuntaan, myös tyypin 2 diabetesepidemian voittamiseksi.  Kaikessa toimin-
nassa pyrimme siihen, että laadukkaita terveydenhuollon palveluita on saata-
villa ja ne ovat saavutettavissa yhdenvertaisesti läpi koko Suomen.

Valtion talouden tasapainottamiseksi esitetyt leikkaustoimenpiteet kannus-
tavat aktiiviseen edunvalvontaan lääkekorvausjärjestelmän muutosten osalta. 
Toimimme sen edistämiseksi, että asiamukainen lääkehoito turvataan kaikille 
diabeetikoille sosioekonomiseen asemaan katsomatta. Tavoitteemme on, että 
45 euron alkuomavastuu poistuu elämää välittömästi ylläpitävien lääkkeiden 
osalta. 

Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen on koko liiton yhteinen 
tehtävä: se edellyttää onnistuakseen keskusjärjestön ja yhdistysten tiivistä 
yhteistyötä. Tämän varmistamiseksi tuemme yhdistysten voimavaroja alueelli-
sen ja paikallisen vaikuttamistoiminnan toteuttamiseksi. Suuntaamme keskus-
järjestön henkilökunnan työpanosta aikaisempaa enemmän vaikuttamiseen ja 
asiantuntijatyöhön, joka tukee yhdistysten toimintaa. 

Vaikuttamistoiminnassa teemme tiivistä yhteistyötä keskeisten järjestö-
kumppanien kanssa. Tärkeän yhteistyöryhmän muodostaa Yksi Elämän – yh-
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teistyön lisäksi tarttumattomien tautien järjestö – verkosto (NCD). Keskeisenä 
vaikuttamiskohteena on Suomen hallituksen hallitusohjelman toimeenpano, 
erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kärkihanke.

Yhdistystoiminnan muutokseen vastaaminen edellyttää aktiivisia toimenpi-
teitä. Tehostamme toimia, joilla yhteisymmärryksessä jäsenyhdistysten kanssa 
syntyy entistä vaikuttavampia alueellisen yhteistyön muotoja. Paikallisyhdis-
tyksiä rohkaisemme yhdistymään isommiksi ja voimakkaammiksi yhdistyksiksi, 
joiden toiminta-alue mukailisi tulevia sosiaali- ja terveyspalvelualueita. 

Yhdistyksissä tapahtuvaa toiminnan kehittämistä tuemme taloudellisesti 
aiempaa enemmän. Tämän mahdollistaa Raha-automaattiyhdistyksen myöntä-
mä jäsenjärjestöavustus. Kehittämistä ohjaa ajattelu, jonka mukaan aktiivinen 
ja monipuolinen toiminta on myös edellytys jäsentyytyväisyydelle ja jäsen-
määrien kasvulle. 

Liiton tarjoamien palveluiden ja toimintamuotojen kehittäminen suoraan 
jäsenille jatkuu aktiivisena.  Erityisesti kehitetään verkkopalveluita. Suuri osa 
uusista palveluista on vain jäsenille maksuttomia. 

Diabetesliiton ja -yhdistysten tunnettuutta ja vetovoimaisuutta on lisättävä, 
ja tässä markkinointityössä tarvitsemme sekä keskusjärjestöä että jäsenyh-
distyksiä. Omaksumme koko liitossa brändiohjeiston mukaisen toimintatavan, 
ja uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön niin painotuotteissa kuin verkossa-
kin. Uusia yhteistyökumppaneita haemme aktiivisesti, ja teemme yhteistyötä 
aiempaa enemmän sekä muiden sosiaali- ja terveyssektorin toimijoiden että 
yrityskumppanien kanssa. 

Diabeetikon ja hänen läheistensä tukemiseksi kehitämme diabetesta sairas-
tavien omahoidon tueksi uusia työkaluja, ja painotamme niissä verkkovälittei-
siä toimintoja.  Osallistumme myös muualla kuin Diabeteskeskuksessa järjes-
tettävän diabeteskuntoutuksen ja -koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden, yhdistysten sekä toiminnan rahoittajien 
kanssa. Tätä tukee Kansaneläkelaitokselta (Kela) haettava kuntoutuksen kehit-

tämisraha.

Menestyminen Kelan hankintakilpailussa vuonna 2016 ratkaisee pitkälti, 
missä määrin toimimme kuntoutuspalveluiden tuottajana tulevina vuosina. 
Panostamme hankintakilpailussa onnistumiseen. Keskusjärjestön palvelutoi-
minnan ohjausjärjestelmän otamme käyttöön vuoden 2016 alusta alkaen. Toi-
minnanohjausjärjestelmä ulottuu vaiheittain koko keskusjärjestön toimintaan. 
Ammatillisen koulutuksen laajuus säilyy vuoden 2015 tasolla.

Tavoitteemme on säilyttää Diabeteskeskuksen asiakastyytyväisyys korkea-
na. Sen edelleen lisäämiseksi Diabeteskeskus-kiinteistön toiminnallisuutta 
parannetaan ja ilmettä modernisoidaan käytettävissä olevan rahavarojen 
mahdollistamassa laajuudessa. 

Diabetesliiton talous pysyy vakaana vuonna 2016. RAY:n avustukset säilyvät 
pääosin vuoden 2015 tasolla. Lisäyksiä saamme jäsenjärjestöavustukseen ja 
uuteen projektiavustukseen sekä sopeutumisvalmennustoimintaan. Lisäksi 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) haemme 50 000 euron rahoitusta 
liikunnan edistämiseen järjestötoiminnassa. Kelan ostojen arvioimme pysyvän 
samassa tasossa kuin vuonna 2015. 
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2. Järjestöohjaus
Järjestöohjaus tähtää jäsenyhdistysten oman toiminnan tukemiseen ja Diabe-
tesliiton strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Sen mukaisesti annamme 
ja tuotamme välineitä yhdistysten toiminnan tueksi ja liiton strategian, tavoi-
teohjelman ja muiden päätettyjen tavoitteiden ja linjausten toteuttamiseksi. 
Järjestöohjausta toteutamme muun muassa yhdistyskäynnein (erityisesti 
yhdistysten hallitusten kokoukset), yhteisillä tilaisuuksilla, viestinnällä, aluetoi-
minnalla, kohderyhmätoiminnalla sekä järjestökoulutuksella. Lisäksi tarjoam-
me yhdistyksille keskitetyt jäsenrekisteripalvelut. 

Tavoitteena on lisätä yhdistysten toimijoiden osaamista ja motivaatiota, ke-
hittää yhdistysten palveluita jäsenistölleen sekä edesauttaa yhdistystoiminnan 
kehittämistä yleisesti vastaamaan diabeetikoiden tarpeita ja odotuksia. Yhdis-
tysten toiminnan kehittämistä tukee RAY:n jäsenjärjestöavustus.

Keskeiset tavoitteet
Brändiohjeiston mukaisen toimintatavan juurruttaminen jäsenyhdistysten 
toimintaan kattaa koko toimintavuoden. Vertaistoiminnan kehittämisessä ta-
voite on tukea sekä jo koulutettuja vertaistoimijoita että yhdistyksiä toiminnan 
vakiinnuttamiseksi. 

Vaikuttamistoiminnassa keskeisenä tavoitteena on tukea yhdistyksiä entistä 
paremmin paikallisessa ja alueellisessa vaikuttamisessa. Järjestöohjauksen 
perimmäinen tavoite on tukea jäsenyhdistysten toiminnan kehittämistä, akti-
voitumista sekämonipuolistumista ja sitä kautta tukea yhdistysten jäsenhan-
kintaa. 

Toiminta

 
Järjestökoulutus

Järjestökoulutuksen perinteiset tapahtumat ovat uusien toimijoiden koulutus 
alkuvuodesta ja järjestöpäivät toukokuussa. 

Vertaistoiminnan edistämiseksi järjestämme kaksi vertaistukihenkilökoulu-
tusta ja kaksi vertaistukiryhmänohjaajakoulutusta (toinen ruotsikielinen), kou-
luttajakoulutuksen uusille vertaistoiminnan kouluttajille sekä kaksi Vertaistuki 
yhdistystoiminnassa -tukikoulutusta paikallisyhdistyksille.

Kokemuskouluttajien koulutuksia järjestämme yhteistyössä muiden järjestö-
jen kanssa. Olemme mukana valtakunnallisessa kokemuskouluttajaverkostos-
sa.

Kotisivukoulutusta ja muuta järjestökoulutusta tarjoamme tarvittaessa. 

Järjestöviestintä

Järjestöviestinnän painopiste on sähköisessä viestinnässä. Sähköinen uutiskir-
je ilmestyy vähintään neljästi. Työkalupakki-verkkosivusto säilyy yhdistysten 
ja niiden aktiivien kanavana. Tiedotuslehti ilmestyy painettuna neljä kertaa 
vuodessa.

Kohderyhmätoiminta

Järjestöosaston koordinoima kohderyhmätoiminta käsittää nuorisotoiminnan, 
perhetoiminnan, liikuntatoiminnan ja eläkeläistoiminnan. 
Nuorisotoiminnan kohderyhmään kuuluvat 13–22-vuotiaat. Perhetoiminta on 
suunnattu perheille, joissa lapsella on diabetes. Toimintaa on sekä lapsille että 
heidän perheenjäsenilleen. 

Liikuntatoimintaan saadun valtionavun turvin palkkaamme uuden henkilön 
tukemaan, kehittämään ja koordinoimaan diabetesyhdistysten liikuntatoimin-
taa. Aloitamme diabetesyhdistysten liikuntatoiminnan tilastoinnin ja arvioin-
nin.

Koulutamme vertaisohjaajia yhdistysten liikuntatoimintaan kuudessa eri 
koulutuksessa eri puolilla maata. Lisäksi järjestämme yhdistysten liikuntavas-
taaville jatkokoulutustapaamisen. 

Teemme yhdistyksille tunnetuksi Yksi elämä –yhteistyössä tehtyä liikunta-
opasta ja innostamme ottamaan käyttöön sen toimintamalleja.  

Liikuntatoiminnassa yhteistyökumppaneina ovat Yksi elämä -hankekokonai-
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suus, KKI-ohjelma, SoVeLi ja Liikkujan polku -verkosto.  
Järjestämme diabetesohjelmalla täydennettyjä tuettuja lomia yhteistyössä 

lomajärjestöjen kanssa perheille, työikäisille ja eläkeläisille.

Ruotsinkielinen toiminta

Ruotsinkieliseen järjestöohjaukseen kohdennamme osan yhden järjestösuun-
nittelijan työpanoksesta. Lisäksi ruotsinnamme viestintä- ja opasmateriaalia. 
Ruotsinkielistä järjestökoulutusta toteutamme ruotsinkielisten yhdistysten 
omien tapaamisten yhteydessä. Diabetes-lehden Svensk bilaga, Infobladet-leh-
ti ja Verktygslåda-verkkosivusto toimivat pääsääntöisinä viestintäkanavina. 

Alueelliset neuvottelupäivät ja alueellinen yhteistyö 

Järjestämme alueelliset neuvottelupäivät kaksi kertaa vuodessa kullakin 
viidellä toiminta-alueella. Päivät tarjoavat foorumin yhdistysten yhteistyölle 
tapahtumien järjestämisessä ja vaikuttamistoiminnassa sekä keskusjärjestön ja 
jäsenyhdistysten väliselle vuoropuhelulle. 

Hyväksytyn strategian mukaisesti tuemme alueellista vaikuttamista  järjes-
töohjauksella. Vuonna 2016 painopistealueena on yhdistysten tukeminen pai-
kallisessa ja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa. Yhdessä yhdistysten kanssa 
pyrimme löytämään vaikuttamiseen luontevan työnjaon. 

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri tarjoaa keskitetyt jäsenrekisteripalvelut diabetesyhdistyksille. 
Edellisenä toimintavuonna käyttöönotettu jäsenrekisterin etäkäyttö mahdollis-
taa erilaiset rajatut etäkäyttömahdollisuudet yhdistyksille ja myös yksittäisille 
diabetesyhdistysten jäsenille. Etäkäyttömahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
järjestämme yhdistysten jäsenasiainhoitajille koulutusta. Yksittäisille henkilö-
jäsenille avaamme mahdollisuuden päivittää yhteystietojaan. Etäkäyttömah-
dollisuuksien rinnalla säilyvät myös jäsensihteerien palvelut yhdistyksille.

Yksi elämä -yhteistyö

Järjestöohjauksen ja Yksi elämä -hankkeiden yhteistyönä jatkamme nuorille 
ja nuorille aikuisille tyypin 1 diabeetikoille suunnattua Ykkösklubitoimintaa 
kummikoulutuksineen. 

Yksi elämä on mukana kaikissa vertaistoimintaa edistävissä järjestökoulu-
tuksissa.

Hankekokonaisuuden ja diabetesyhdistysten kiinteän yhteistyön varmista-
miseksi suuntaamme Yksi elämä –hankkeisiin järjestösuunnittelijoiden työpa-
nosta.

Toimintavuonna laadimme suunnitelman Yksi elämä -hankekokonaisuuden 
kanssa yhteistyössä toteutettujen toimintojen siirtämiseksi osaksi järjestöoh-
jauksen normaalia toimintaa (Ykkösklubi, vertaistoiminta).
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3. Viestintä  
 ja markkinointi
VIESTINTÄ

Vuorovaikutteisella ja monikanavaisella viestinnällä Diabetesliitto pystyy konk-
reettisimmin vastaamaan jäsenkuntansa sekä muiden diabetesta sairastavien 
ja heidän läheistensä odotuksiin ja tarpeisiin. Edistämme diabeteksen hoidon 
osaamista olemalla sekä tieteellisen että kokemusperäisen tiedon luotettava 
lähde.  Välitämme diabeetikoiden ääntä ja ajamme heidän asiaansa päättäjille 
suuntautuvassa viestinnässämme. 

Vuorovaikutuksessa diabetesyhteisön kanssa ymmärrämme paremmin, 
millaista tukea omahoitoon erilaiset ihmiset kaipaavat. Viestinnällä annamme 
kasvot sekä diabetesta sairastaville että Diabetesliitolle. Kaikki viestintämme 
on Diabetesliiton brändin jalkauttamista ja vahvistamista, sekä visuaalisen 
ilmeen uudistamisen kautta että informaatiomuotoilun keinoin.

Myös terveydenhuollon ammattilaiset, media ja muut diabetestietoa työs-
sään hyödyntävät ovat viestintämme keskeisiä kumppaneita ja kohderyhmiä.

Keskeiset tavoitteet 
Monipuolinen verkkopalvelu on avain Diabetesliiton pärjäämiseen kansalais-
järjestönä digitalisoituvassa maailmassa. Toimintavuoden mittavin tavoite 
onkin verkkopalvelun uudistamistyö tarve- ja käyttäjälähtöisesti. 

Samalla kun suuntaamme toimintaamme yhä enemmän uusiin jäseniin ja 
verkkomaailmaan, haasteena on pitää huolta nykyisen jäsenkunnan enemmis-
tön odotusten ja tarpeiden täyttämisestä, mikä tarkoittaa myös printtiviestin-
tään panostamista. 

Tavoitteena on myös entistä tehokkaampi vaikuttamisviestintä sekä onnistu-
minen Diabetesliiton brändin jalkauttamisessa.

Liiton viestintästrategia lähivuosiksi uudistuu Diabetesliiton päivitetyn stra-
tegian mukaisesti.

Toimenpiteet

Verkkoviestintä

Tavoitteena on saada liiton verkkopalvelun käyttäjämäärien noususuuntai-
nen kehitys jatkumaan sekä luoda kävijöistä tiiviimpi yhteisö ja kontaktipinta 
Diabetesliiton sidosryhmiin. Pyrimme nivomaan sosiaalisen median käytän 
osaksi kaikkien toimintasektorien työskentelyä.

Diabetesliiton verkkopalvelu uudistuu toimintavuoden loppuun mennessä. 
Osana verkkopalvelun uudistamista päivittyy myös yhteisöviestintä: järjestö-
toimijoiden Työkalupakki ja henkilöstön intranet, mukaan lukien sähköinen 
työpöytä -ratkaisu.

Jätämme RAY:lle toukokuussa projektiavustushakemuksen: Digitaaliset pal-
velut diabeteksen omahoidon, kuntoutuksen, koulutuksen ja vertaistoiminnan 
palveluksessa.

Uuteen verkkopalveluun tuotamme printtimateriaalin pohjalta kokeiluna 2-3 
digitaalista julkaisua omahoitoon (maksullisuus/jäsenetu) ja hoidonohjaukseen 
(maksullisuus).

Viestintä osallistuu D-opiston verkkokurssien tuotantoon yhteistyössä Yksi 
elämä -diabeteshankkeiden kanssa ja kurssiosaston kanssa. 

Viestintäteot

Toimintasuunnitelman pohjalta ja vaikuttamisen kärkien valinnan jälkeen laa-
dimme toimintavuoden käynnistyessä aikataulutetun viestintäsuunnitelman. 
Tavoitteena on saada lisää medianäkyvyyttä varsinkin vaikuttamisviestinnän 
aihealueille ja kirkastaa liiton brändiä tarjoamalla medialle haastateltaviksi 
liiton johtoa ja asiantuntijoita sekä avustamalla toimituksia diabeetikkohaas-
tateltavien haussa. Tavoitteena on myös tukea jäsenyhdistyksiä viestinnässä, 
periaatteena yhdessä viestiminen.
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Diabetes-lehti

Toimintavuonna tavoitteena on sekä painetun että verkkolehden lukijakun-
nan kasvattaminen, erityisesti työikäisiä houkutellaan lisää aihevalinnoilla ja 
kohdennetulla markkinoinnilla. Toimintavuoden aikana teemme lukijakyselyn 
sisältöjen suunnittelun avuksi. 

Päivittyvä verkkolehti diabeteslehti.diabetes.fi ja näköislehti /lehtiluukku.
com ovat toimintavuonna maksuton lisäpalvelu kaikille paperilehden tilanneil-
le – paperilehden tulon voi peruuttaa.

Kannattajajäsenyyteen sisältyy lukuoikeus verkkolehteen ja näköislehteen.

Diabetes ja lääkäri –lehti

Tavoitteena on pitää myös ammattijulkaisussa esillä potilasnäkökulmaa ”ihmi-
nen aina ensin” -brändiajattelun mukaisesti. Lehti uutisoi myös liiton vaikut-
tamistoiminnasta ja hankkeista. Lehti on täsmäkanava kertoa Diabetesliiton 
koulutus- ja kuntoutustoiminnan ajankohtaisista aiheista ja tuoda esille liiton 
kouluttajien osaamista ja asiantuntijuutta. 

Inspis-verkkolehti

Nuorille suunnatun päivittyvän verkkojulkaisun ja sen sosiaalisen median ka-
navien tavoitteena on olla sekä yhteisö että tietolähde. 

Liiton nuorisotoimikunta on edelleen kiinteästi mukana sen suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Inspis päivittyy osana verkkopalvelun uudistusta. Julkaisun 
tunnettuuden lisäämiseen kutsumme mukaan julkaisua jo nyt seuraavat.

Printtimateriaali

Tavoitteena on pitää painettujen diabetesaineistojen valikoima ajantasaise-
na ja monipuolisena. Toimintavuonna ilmestyy Tyypin 1 diabeteksen hoidon 
perusopas (työnimi), liikuntamateriaalia ja käynnistyy diabetesta sairastavien 
lasten perheille suunnattujen materiaalien uusiminen.

Uusia painoksia otetaan kysynnän mukaan, ja niiden ulkoista ilmettä muute-
taan graafisen ohjeiston mukaisesti. 

Materiaalia tuotetaan tarveharkinnan pohjalta ja resurssien puitteissa ruot-
siksi ja myös muilla kielillä. 

MARKKINOINTI
Liiton strategia korostaa markkinoinnin keinojen ja kanavien kehittämistä. 
Tämä edellyttää, että panostamme markkinointiin resursseja. 

Toimintavuosi on ensimmäinen, jona markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja 
varainhankinnasta vastaa kokoaikainen yhteyspäällikkö. Myös viestinnän ja 
markkinoinnin henkilöstön yhdistäminen samaksi tiimiksi vahvistaa toimin-
ta-aluetta. Eri sektoreita edustava markkinointiryhmä jatkaa yhteyspäällikön 
vetämänä.

Keskeiset tavoitteet

Markkinoinnin, yritysyhteistyön ja varainhankinnan tavoitteena on Diabeteslii-
ton taloudellisten resurssien vahvistaminen, liiton tunnettuuden lisääminen ja 
vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Toimilla tähtäämme myös diabetes-
yhteisön kasvattamiseen, jäsenhankintaan sekä liiton tuotteiden ja palveluiden 
tunnetuksi tekoon kohderyhmissään.

Syksyllä järjestettävän ensimmäisen oman valtakunnallisen näyttelytapah-
tuman onnistuminen kävijätyytyväisyyden, -määrän ja talouden osalta on 
toimintavuoden keskeisin tavoite. 

 
Toimenpiteet 

 

Diabetes 2016 - messut 

Diabetes 2016 – messut järjestetään Tampere-talossa 23.–24.9.yhteistyössä 
Expomark Oy:n kanssa. 

Diabetes-messujen tavoitteena on olla diabeetikoiden ja heidän läheistensä 
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asiantunteva ja ihmisläheinen valtakunnallinen ykköstapahtuma, joka tarjoaa 
uusinta tietoa ja uutta intoa diabeteksen hoitoon sekä foorumin tapaamiseen 
ja kokemusten vaihtoon. Lisäksi messuilla on korkeatasoinen hoitohenkilöstöl-
le suunnattu ohjelma. 

Messujen osallistujatavoite on 4 000 kävijää, 60–100 näytteilleasettajaa 
sekä 200 ammattilaisosallistujaa. 

Tapahtumalla vahvistamme myös Diabetesliiton brändimielikuvaa ja tunnet-
tuutta. Messumarkkinointi lisää Diabetesliiton kokonaistunnettuutta ja aikaan-
saa vetovoimaista mielikuvaa myös messukävijöiden piirin ulkopuolella.

Hyödynnämme messuja jäsenyysmarkkinoinnissa, ja pyrimme löytämään 
niiden avulla  uusia yhteistyökumppaneita. 

Brändin kehittäminen

Tavoitteita ovat henkilöstön brändiymmärryksen ja -sitoutumisen lisääminen, 
brändiohjeiston sisältämien toimenpiteiden toteuttaminen ja brändinhallinnan 
suunnitelma. 

Viemme brändiohjeiston myös liiton laatutyöhön: brändin kehittäminen on 
osa prosesseja sekä niiden arviointia.

Tarkoitus on osallistua tehostetusti eri kohderyhmille suunnattuihin tapah-
tumiin. Kehitämme keinoja tukea jäsenyhdistysten brändityötä. 

Yritysyhteistyö 

Yritysten yhteistyöehdotuksiin suhtaudumme avoimesti, mutta tavoitteena on 
suunnata kehitystä kohti tilannetta, jossa Diabetesliitto itse on suunnitelmalli-
sesti entistä aloitteellisempi yhteistyöavausten tekijä. 

Terävöitämme yhteistyön käytäntöjä prosessikuvauksen ja yhteistyön peri-
aatteiden manuaalin avulla.

Maailman diabetespäivänä 14.11. järjestämme yhteistyöyritysten kanssa 
yhteisen yleisötapahtuman/-tapahtumia, joissa välittyy Diabetesliiton määrit-
tämä viesti. 

Ilmoitusmyynti   

Tavoitteet on valittu välineen mukaisesti. Diabetes ja lääkäri -lehden ilmoitus-
myyntiä on mahdollista kasvattaa. 

Diabetes-lehden ilmoitusmyynnin pyrimme pitämään aikaisemmalla tasolla. 
Tarjoamme Diabetes-verkkolehden mainospaikkoja ilmoittajille. Verkkopal-
velu-uudistuksen myötä luomme yrityksille mahdollisuuksia uudenlaiseen 
digitaaliseen mainontaan ja markkinointiin.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on suunnata jäsenhankintaa brändiohjeiston mukaisesti erityisesti 
vastassairastuneisiin. 

Kehitämme diabeteksen hoitoon johdattelevan sähköpostikurssin tai vas-
taavan vastasairastuneille tyypin 2 diabeetikoille. Kurssia käytetään tiedon ja 
tuen välityksen lisäksi markkinointikanavana. 

Tehostamme kannatusjäsenyyden markkinointia sekä yksityishenkilöille että 
yhteisöille. 

Varainhankinta

Tavoitteena on päästä joulumerkkikeräyksellä ainakin aiempien vuosien tuot-
toon.

Diabetesliiton toiminnan rahoituksen vahvistaminen edellyttää kattavaa 
varainhankinnan suunnitelmaa; laadimme sellaisen toimintavuonna. 

Jäsenmaksuperinnän yhteydessä kerättävälle vapaaehtoiselle tukimaksulle 
osoitamme konkreettisen kohteen: monipuolisen vertaistoiminnan toteuttami-
nen.

Markkinointi

Tavoitteena on kasvattaa markkinoinnin keinoin jäsenmäärää sekä lisätä liiton 
tuotteiden ja palvelujen myyntiä.

Verkkopalvelu-uudistuksessa otamme huomioon markkinoinnin tarpeet. 
Markkinoinnin ja viestinnän entistä tiiviimpi yhteistyö edesauttaa tavoitteiden 
saavuttamista. 
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4. Hanketoiminta
Diabetesliiton keskeiset hankkeet ovat Yksi elämä -hankekokonaisuus sekä 
vuonna 2016 aloittava Monimuotoinen diabetes -hanke.

Yksi Elämä -hankekokonaisuus
Yksi elämä on Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen hankekokonai-
suus, jonka tavoitteena on terveempi Suomi. 

Hankekokonaisuuden viestintä on edennyt viestintästrategian ja viestintä-
suunnitelmien kuvaamisesta viestinnän moninaiseen toteuttamiseen saakka. 
Hanke-, mahdollisuus- ja vaikuttajaviestinnän keinoin hanke tavoittaa tervey-
denhuollon ammattilaisten lisäksi myös kansalaisia ja päättäjiä. Osahankkeissa 
on edetty sekä hyödyntämällä vanhoja elementtejä, kuten Tunnetko nämä 
tyypit? -konseptia, että kehittämällä täysin uutta, kuten D-opiston verkkokurs-
sit diabetesta sairastaville, D1-avain osaamisen arvioinnin välineeksi tyypin 1 
diabeetikoille ja Ykkösklubi diabetesta sairastaville teineille. 

Keskeiset tavoitteet

Vuoden 2016 painopistealueena Yksi elämä -kokonaisuudessa on viestintä ja 
Diabetesliiton osahankkeissa diabeetikoiden omahoidon tukeminen. Pääasial-
lisena tavoitteena on jalkauttaa jo tehdyt viestinnän ja osahankkeiden toimet 
laajemmalle kansalaisten tietoisuuteen ja hyödyksi. 

Viestinnän Terveystalkoot-toimintakonseptilla pyrimme aktivoimaan  
100 000 kansalaista ja 100 yritystä tekemään terveystekoja terveyden ja hy-
vinvoinnin lisäämiseksi terveyslupausten, -päätösten ja konkreettisen tekemi-
sen avulla. Vaikuttajaviestinnässä tavoittelemme keskustelujen aloittamista 20 
uuden kunnan kanssa Sydänmerkki-kriteerien käyttöön ottamisesta ruokapal-
velujen tuotannossa.

Diabetesliiton osahankkeiden tavoitteena on edistää vertaistoimintaa ja 
omahoidon osaamisen arviointia sekä tukea omahoitoa. Vertaistoiminnassa 

tavoitteena on yhdistysten vertaistukihenkilötoiminnan käynnistyminen ja 
vertaistukiryhmien aktivoituminen sekä nuorten diabeetikoiden Ykkösklubitoi-
minnan vakiinnuttaminen. D-opiston kurssien avulla sekä tyypin 1 että tyypin 
2 diabeetikot saavat tukea omahoitoon sekä hoidossa jaksamiseen. Lisäksi 
tavoitteena on, että D1-avaimen avulla omahoidon osaamistaan arvioi 500 
tyypin 1 diabetesta sairastavaa aikuista. 

Toimenpiteet 

Viestintä

Viestinnässä jatkamme uusiin asioihin tarttumista mahdollisuusviestinnän 
avulla sekä pyrimme viestintäyhteistyökumppanimme Ellun Kanojen kanssa 
vaikuttamaan kansalaisiin, yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan siten, että Terve-
ystalkoot-innostuksesta tulee osa kansalaisten arkea. 

Hyväksi koettuina viestinnän kanavina jatkamme Yksi elämä -verkkopalve-
lua, Pieni päätös päivässä -verkkoviestintää sekä vaikuttamisviestintää tee-
malla ”Jokainen päätös on terveyspäätös”.  Paikallista vaikuttamista teemme 
yhdessä jäsenyhdistysten kanssa, ja siinä keskitymme  ensisijaisesti Sydän-
merkki-kriteerit täyttävän lounasruokailun edistämiseen uusissa kunnissa. 

Osahankkeet

Jatkamme liittojen yhteisiä vertaistukihenkilöiden ja vertaistukiryhmän ohjaa-
jien koulutuksia (kuvattu aiemmin Järjestöohjaus-luvussa), mutta suuntaamme 
toimintaa entistä enemmän peruskoulutuksen käyneiden tukemiseen ja paikal-
listoiminnan kehittämiseen yhteistyössä Diabetesliiton järjestöosaston kanssa. 

Verkkovertaistukea tarjoavaa Deeblogia markkinoimme uusissa yhteyksissä, 
jotta suurempi osa diabetesta sairastavista löytää sen tarjoamat mahdolli-
suudet. Deeblogiin etsimme myös ruotsikielisiä kirjoittajia. Nuorten diabeeti-
koiden Ykkösklubiryhmät on saatu toimimaan usealla paikkakunnalla, mutta 
kehitämme niitä systemaattisempaan suuntaan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Lisäksi suunnittelemme, miten ankkuroimme Ykkösklubit kiinteäksi osaksi 
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Diabetesliiton nuorten toimintaa.  Valtimosairauksien ehkäisyssä ja varhai-
sessa tunnistamisessa hyödynnämme jatkossakin Tunnetko nämä tyypit? Me 
tunnemme! -konseptia. 

Jalkautamme tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten D1-avain-osaami-
senarviointityökalun  laajempaan käyttöön ja järjestämme D-opistossa neljä 
Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssia sekä pilotoimme tyypin 1 diabetesta sairasta-
vien verkkokurssin yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Yh-
dessä Aivoliiton ja Sydänliiton kanssa jatkamme Tulppa-avokuntoutusmallin 
kehittämistä ohjaajakoulutuksen ja diabeetikoiden Tulppa-ryhmiin osallistumi-
sen osalta. 

Arviointi etenee suunnitelman mukaan itsearvioinnin menetelmin. Tehos-
tamme tiedonkeruuta työntekijöiden, kohderyhmän ja verkoston näkökulmista 
sekä kehitämme kerätyn tiedon raportointia edelleen. Tarkennamme viestin-
nän indikaattoreita.
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5. Koulutus-  
 ja asiantuntijatoiminta  
 sekä järjestökuntoutus
Diabetesliitto tarjoaa koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 
diabeteksen ehkäisyyn, hoitoon, hoidonohjaukseen ja kuntoutukseen liittyen. 

Koulutuksia järjestämme niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden koulu-
tusta järjestävien tahojen kanssa sekä tilauskoulutuksena esim. työyhteisöille. 
Tarjoamme lisäksi erilaisia osaamisen edistämisen palveluita, kuten diabe-
tesosaamisen itsearviointiin tarkoitettua verkkopohjaista työkalua (Diabe-
tesosaamiskartta) kehittämisen tai koulutuksen suunnittelun tueksi. Diabe-
tesasiantuntijuutemme on käytettävissä myös Diabetesliiton ulkopuolelle. 
Paikallisyhdistysten tilaisuuksiin tarjoamme henkilöstömme pitämiä luentoja 
yhteistyössä järjestöosaston kanssa. 

RAY myöntää rahoitusta järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille sopeutu-
misvalmennukseen ja terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään ryhmä-
muotoiseen toimintaan erityisryhmille. Diabetesliitto hakee vuosittain RAY:lta 
sopeutumisvalmennustoimintaan kohdennettua avustusta. Kurssit toteutamme 
pääosin Diabetesliiton omassa Diabeteskeskuksessa. 

Diabetesliiton edustaja osallistuu RAY:n sopeutumisvalmennustoiminnan ke-
hittämistyöryhmään.  Tulevaisuuden suuntana on avomuotoinen ja alueellinen 
toiminta, joka tukee alueen toimijoiden välistä yhteistyötä kansalaisen/osal-
listujien parhaaksi. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ja kansalaisen 
äänen näkymistä kuntoutuksessa pidetään tärkeänä.  Myös järjestöjen väliseen 
yhteistyöhön sopeutumisvalmennuksen toteuttamisessa ja suunnittelussa 
kannustetaan. 

Keskeiset tavoitteet
Lähikoulutuksen tueksi rakennamme verkko-oppimisympäristön ja hyö-

dynnämme verkossa tapahtuvaa oppimista tarkoituksenmukaisesti osana 
koulutuksiamme. Osallistumme myös aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisten diabetesosaamisen edistämiseen selvittäen ja kehittäen 
jatko-opiskelumahdollisuuksia yhteistyössä eri koulutustahojen kanssa.

Järjestökuntoutuksella vahvistamme ja edistämme erityisryhmiin kuuluvien 
diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä. Alueel-
linen ja avomuotoinen sopeutumisvalmennus- ja ryhmätoiminta on tarkoitus 
nivoa osaksi liiton sopeutumisvalmennustoimintaa. Järjestöjen yhteistyön 
kautta Diabetesliitto saa kokemusta avomuotoisesta, alueellisesta toiminnasta 
ja vertaisohjaajien hyödyntämisestä.  

Toimenpiteet

Koulutus

Järjestämme Diabeteskeskuksessa hoitajien ja lääkäreiden peruskursseja ja eri 
teemoihin liittyviä syventäviä kursseja. Osa syventävistä kursseista on kohdis-
tettu moniammatillisille diabetestiimeille. Lisäksi järjestämme erillisiä koulu-
tuspäiviä ja seminaareja ajankohtaisista teemoista.  

Järjestämme yhteistyössä Sydänliiton kanssa painonhallinnan ohjaajakoulu-
tusta.  

Osallistumme uudistuvan verkkopalvelun ja siellä erityisesti D-opiston am-
mattilaisille suunnatun osion kehittämiseen. Näin tuemme oppimista tukevan 
verkkoympäristön rakentamista ja hyödyntämistä osana koulutuksiamme. 
Rakennamme 1-2 koulutusta verkkoympäristöä hyödyntäen.  

Klubitoiminta eli ammattilaisten koulutus- ja verkostoitumistapahtumat ovat 
osa liiton toimintaa, ja osallistumme niiden järjestämiseen. Diabetestutkijoiden 
klubi on elokuussa, Pediatrinen klubi tammikuussa ja Tiimiklubi lokakuussa.  

Kartoitamme yhteistyömahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisten diabetesosaamisen edistämiseksi. Selvitämme yhteistyömahdol-
lisuuksia lääkäreiden koulutuksen osalta diabetestutkijoiden ja lääkäreiden 
erikoistumiskoulutusta järjestävien tiedekuntien sekä lääkäriseura Duodecimin 
kanssa ja hoitajien osalta esim. Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Hoi-
tajien koulutuksen kehittämisessä teemme yhteistyötä Diabeteshoitajat ry:n 
kanssa.
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Tilauskoulutus

Tilauskoulutuksia järjestämme kysynnän ja resurssien mukaan. Jatkamme 
tehostettua markkinointia ja hyödynnämme yhteistyöverkostoja. 

Jatkamme yhteistyötä Sairaanhoitajaliiton koulutusyksikön Fioca Oy:n 
kanssa järjestämällä keväällä Diabetesosaaja 2016 -tapahtuman. Tapahtuman 
pääkohderyhmänä ovat sairaan-  ja terveydenhoitajat.  Osallistumme Diabe-
tes 2016 – messuihin, ja siellä erityisesti ammattilaisille suunnatun ohjelman 
toteutukseen. 

Eläkeliiton Liikkeelle murtumatta -toiminnan kanssa suunnittelemme ja 
toteutamme pilottina 1-2 koulutustapahtumaa aiheesta ”Diabetes ja osteopo-
roosi”. Toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä paikallisyhdistysten (1-2) kanssa. 
Arvioimme mahdollisuuksia koulutustapahtuman laajempaan levittämiseen, ja 
pyrimme innostamaan ihmisiä liikkumaan ja kouluttautumaan vertaisohjaajik-
si.

Asiantuntijatoiminta 

Diabetesliiton asiantuntijat toimivat kouluttajina, luennoitsijoina ja asiantun-
tijatehtävissä Diabetesliiton omissa tilaisuuksissa ja järjestön ulkopuolella 
diabetesasian edistämiseksi.

Järjestökuntoutus

Eläkkeellä oleville diabeetikoille ja heidän läheisilleen on suunnitelmissa 12 kpl 
Virkeyttä hoitoon -kurssia. 

Kurssilaisen omavastuu on 300 euroa/kurssi.  Yksi kurssi keväällä ja yksi 
syksyllä sekä hakemusten perusteella tarvittaessa useampikin kohdistetaan 
tyypin 1 diabetesta sairastaville.  Kehitysvammaisille aikuisille ja heidän lähei-
silleen järjestämme yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa 
yhden viiden päivän kurssin , ja mielenterveyskuntoutujille järjestämme yhden 
viiden päivän kurssin. 

Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa on suunnitteilla kaksi 
avomuotoista ja alueellista sopeutumisvalmennuskurssia tyypin 2 diabetesta 
ja mielenterveyden häiriötä sairastaville: yksilökurssi Jyväskylässä ja parikurs-
si Helsingissä. Parikurssilla yhteistyökumppanina toimii myös Mielenterveys-
omaisten keskusliitto (FinFami). Munuais- ja maksaliiton kanssa on suunnitteil-

la kaksi yhteistyökurssia diabetesta ja munuaisten vajaatoimintaa sairastaville: 
kuusipäivänen internaattikurssi Diabeteskeskuksessa dialyysihoidossa jo 
oleville ja heidän läheisilleen ja avomuotoinen alueellinen kurssi munuaisten 
vajaatoimintaa sairastaville ja heidän läheisilleen.  
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6. Palvelutoiminta
Kuntoutus-, koulutus-  
ja asiantuntijapalvelut
Diabetesliiton kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalvelut (palvelutoiminta) 
tuottaa ja kehittää asiakaslähtöistä kuntoutusta ja ohjausta diabetesta sairas-
taville ja heidän läheisilleen. 

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta ja diabee-
tikon omahoidon tukea. Toteutamme sopeutumisvalmennuskursseja yhteis-
työssä Kansaneläkelaitoksen, hoitoyksiköiden ja työterveyshuoltojen kanssa. 
Järjestökuntoutusta toteutamme RAY-rahoitteisena sopeutumisvalmennustoi-
mintana.  

Palvelutoiminta on aluehallintoviraston valvoma erikoislääkärijohtoinen 
yksityinen kuntoutuspalveluja ja vastaanottopalveluja tuottava yksikkö. Toi-
mintaa säätelevät terveydenhuollon ja kuntoutuksen lait, asetukset, ohjeet ja 
standardit.

Kansaneläkelaitos järjestää vuosittain vahvistettavan talousarvionsa mukai-
sen määrän harkinnanvaraisia, sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutu-
misvalmennuskursseja. Aikuisten kurssit ovat tarkoitettu työelämässä oleville, 
sinne palaaville tai kuntoutustuella oleville. Osa kursseista on työelämästä 
poissa oleville, nuorille ja lapsiperheille.

Terveydenhuoltolain 24§:n mukaan kunnan järjestämisvastuulla oleviin sai-
raanhoitopalveluihin sisältyy ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumis-
ta ja omahoitoa. Terveydenhuoltolain 29§:n mukaan kunnan on järjestettävä 
potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus ml. sopeutumisval-
mennus ja kuntoutussuunnitelmassa määritellyt tarpeelliset kuntoutusjaksot 
laitos- tai avohoidossa. Diabetesta sairastava voi hakea kunnalta/hoitopai-
kastaan maksusitoumusta sopeutumisvalmennuskurssille hoitavan lääkärin 
suosituksen perusteella.

Kuntoremonttikurssitoiminta on työterveyslain mukaista varhaisvaiheen 
kuntoutusta. Se on tarkoitettu niiden henkilöiden työkyvyn tukemiseen, joille 

kuntoutus on tarpeen työterveyshuollossa havaittujen työ- tai ansiokykyon-
gelmien perusteella. Diabeteskuntoremontin kohderyhmänä on metabolista 
oireyhtymää, heikentynyttä sokerinsietoa tai tyypin 2 diabetesta sairastavat 
työelämässä olevat henkilöt.

Palvelutoiminnan asiantuntijat tuottavat Diabetesliiton järjestötoiminnalle 
koulutuspalveluja ja asiantuntijapalveluita sekä näihin liittyvää suunnittelua. 

Keskeiset tavoitteet

Kelan järjestämä sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

Toteutamme Kelan vuosien 2013-2016 hankintasuunnitelmaa ja sen jälkei-
siä lisäostoja vastaavan määrän sopeutumisvalmennuskursseja. Lopullinen 
kurssimäärä varmistuu valtion talousarvioon varattujen harkinnanvaraisen 
kuntoutuksen määrärahojen perusteella. Kurssit ovat Kelan kurssikohtaisten 
standardien ja hankintasopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisia.

Kelan tulevan hankintakauden 2017-2020 hankintakilpailun ajankohta on 
keväällä 2016. Uudet standardit, joiden perusteella kurssit rakennetaan, ilmes-
tyvät syksyn 2015 aikana. Nykyisten tyypin 1 diabetesta sairastavien kurssien 
lisäksi haemme järjestettäväksemme myös tyypin 2 diabetesta sairastavien 
kursseja, jos ne jatkossa kuuluvat Kelan rahoittaman kuntoutuksen piiriin.

RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennus

Tuotamme Diabetesliiton järjestökuntoutukselle RAY:n rahoittamia sopeutu-
misvalmennuskursseja (ks. edellä kohta Järjestökuntoutus).  Tavoitteena on 
lisätä osanottajien pystyvyyden tunnetta omahoidosta sekä heidän yleistä 
hyvinvointiaan.  

Ostopalvelukurssit hoitopaikkojen maksusitoumuksella

Ostopalvelukurssit ovat tärkeä osa palveluvalikoimaamme. Perhe- ja nuoriso-
kursseista osa toteutetaan hoitopaikkojen tai kotikunnan maksusitoumuksilla.

Lisäksi järjestämme ostopalvelukursseja aikuisille diabeetikoille.
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Kuntoremonttikurssit

Metabolinen oireyhtymä ja/tai varhainen tyypin 2 diabetes -teemaisten kunto-
remonttikurssien kysyntä on ollut vähäistä. Vuodelle 2016 emme toistaiseksi 
suunnittele yleisiä kuntoremonttikursseja. Sen sijaan jatkamme ja kehittämme 
yhteistyötä suurten työnantajien kuten UPM:n ja Saarioisten kanssa ja tarjo-
amme heille räätälöityjä kursseja.  

Diabetespäivät 

Mahdollistamme kurssilaisille palvelun jatkumon. Kursseille osallistuneet 
toivovat usein jatkokurssia tai -tapaamista. Yksittäiset kurssit ovat näitä jär-
jestäneetkin. Vuodelle 2016 suunnittelemme pilottina kaksipäiväisen viikon-
lopputapahtuman, jonka kohderyhmänä on erityisesti aikaisemmin kursseille 
osallistuneet tyypin 1 diabeetikot ja heidän läheisensä.  

Sisäiset asiantuntijapalvelut

Teemme tiivistä yhteistyötä koko työyhteisön kanssa. Palvelutoiminnan hen-
kilökunnan työviikkoja on budjetoitu Diabetesliiton muille toimintasektoreille 
tehtävään asiantuntijatyöhön. 

Ravitsemispalvelut

Tuotamme terveellisen ja laadukkaan ravintokokemuksen. Diabetesliiton oma 
henkilökunta tuottaa Sydänmerkin kriteerit täyttäviä ravitsemispalveluita 
kurssilaisille, henkilökunnalle ja vieraille sekä tarjoiluja erilaisiin tilaisuuksiin 
Diabeteskeskuksessa. 

Kehittämistoiminta

Jatkuva arviointi ja kehittäminen kuuluvat normaaliin kurssien kehittämis-
toimintaan. Toimimme Kelan uusien kurssistandardien mukaan, ja jatkamme 
ICF-järjestelmän (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) mukaisen toimintakyvyn arvioinnin käyttöönottoa. Sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden laatuohjelman (SHQS, Social and Health Quality Service) 
käyttöönotto jatkuu, ja tavoitteena on laatusertifioitu toimintajärjestelmä. 
Osallistumme Kelan ja Lapin yliopiston kuntoutustieteen laitoksen sopeutu-
misvalmennustutkimukseen. Yksityisenä terveydenhuollon palveluntuottajana 
käytämme  eReseptiä. Kanta-arkistoon liittyminen tapahtunee vuoden 2016 
aikana. Tämä edellyttää tietoteknisiä toimenpiteitä ja kouluttautumista.

Toimenpiteet

Kelan kanssa järjestettävät kurssit  
(aikuisten kurssit 5+5 vrk, perhe- ja nuorten kurssit 5 vrk)

• Tyypin 1 diabetesta sairastavat aikuiset: 13 kpl 
• Tyypin 1 diabetesta sairastavat peruskoulun päättäneet 16-25-vuotiaat: 1 kpl
• Tyypin 1 diabetesta sairastavat yläasteella olevat 13-15-vuotiaat: 2 kpl 
• Tyypin 1 diabetesta sairastavien alle 12-vuotiaiden lasten perheet: 12 kpl

 
Hoitopaikkojen tai kunnan maksusitoumuksella järjestettävät 
kurssit (5 vrk)

• Tyypin 1 diabetesta sairastavien alle 12-vuotiaiden lasten perheet: 6 kpl. 

Lisäksi varataan kurssikalenteriin loppuvuodelle kysynnän mukaan toteutetta-
vat yksi perhekurssi.

• Tyypin 1 diabetesta sairastavat 12-15-vuotiaat: 4 kpl 
• Tyypin 1 diabetesta sairastavat 16-20-vuotiaat: 1 kpl 
• Tyypin 1 diabetesta sairastavat aikuiset: 1 kpl 
• Tyypin 2 diabetesta sairastavat aikuiset: 1 kpl 
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Järjestökuntoutuksen RAY-rahoitteiset kurssit 

• Eläkkeellä olevat diabeetikot läheisineen (Virkeyttä hoitoon -kurssit): 12 kpl
• Tyypin 2 diabetesta sairastavat kehitysvammaiset aikuiset läheisineen: 1 kpl
• Diabetesta sairastavat mielenterveyskuntoutujat: 1 kpl 
• Osallistumme avomuotoisen ja alueellisen sopeutumisvalmennuksen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vastaanottotoiminta

Eläkeläisten kursseilla, erityiskursseilla ja kuntoremonttikursseilla on mah-
dollisuus kurssitoiminnan ulkopuoliseen, maksulliseen diabetesasiantuntijan 
vastaanottoon. Vastaanottoja voi etukäteen varata erikoislääkärille, jalkojen-
hoitajalle, ravitsemusterapeutille, psykologille ja fysioterapeutille. 

7. Talous 
 ja sisäiset tukipalvelut    
Vuoden 2016 talousarvion laatimisessa on käytetty pohjana vuoden 2014 
toteutunutta tulosta, kuluvalle vuodelle hyväksyttyä talousarviota sekä toteu-
tuneita lukuja ajalta 1-7/2015. Oletuksena on, että inflaation vuosimuutos (1-1,1 
%), BKT (0,5-1,3 %) ja arvonlisäverokannat (24 / 14 / 10 / 0 %) pysyvät lähellä 
nykytasoa.

Vuoden 2016 palkkaratkaisu (Sosiaalialojen järjestöjä koskeva sopimus ja 
työnantajan sosiaalivakuutusmaksut) on vielä tätä kirjoitettaessa auki. Talous-
arviossa on palkkoihin tehty laskennallinen 0,4 %:n korotus heinäkuun alusta 
lukien. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin on budjetoitu 0,3 %:n korotus 
vuoden 2015 budjettiin nähden. Voimassaolevan työehtosopimuksen mukainen 
palkkaratkaisu on voimassa 1.3.2014–31.1.2017. 

Jäsenmaksu ja Diabetes-lehden tilausmaksu pysyvät ennallaan (7/14 euroa). 
Joulumerkkien tuotoiksi on kirjattu 240 000 euroa. Kuntoutus-, koulutus- ja 
asiantuntijatoimintojen hinnat pidetään lähes kuluvan vuoden tasossa, kos-
ka hintojamme on tilaajien taholta pidetty melko kalliina. Majoitushintoja on 
korotettu 3 % ja ateriapalveluiden hintoja keskimäärin 1,8 %.  

Menopuoli on pitkälti kiinteä, ja siinä tapahtuu automaattisesti kustannus-
ten nousua. 

Toukokuussa pidettävään liiton kokoukseen on budjetoitu 21 000 euron ku-
lubudjetti. Se ei sisällä työtuntikustannuksia, jotka sisältyvät kustannuspaikko-
jen omiin palkkabudjetteihin. Liiton brändin jalkauttamiseen on budjetoitu 15 
000 euroa, verkkopalveluiden uudistukseen 50 000 euroa ja palvelutoiminnan 
toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseen 20 000 euroa. Yleistä kustannus-
ten kasvua pyritään hillitsemään aktiivisella kilpailuttamisella. Poistot tulevat 
olemaan samaa tasoa kuin vuonna 2015, noin 200 000 euroa. 

RAY:ltä haemme vuodelle 2016 yleisavustusta 954 000 euroa, sopeutumis-
valmennukseen noin 225 000 euroa, jäsenjärjestöavustusta yhdistyksille 50 
000 euroa ja Yksi elämä -hankkeeseen 851 000 euroa. Edellä mainitun lisäksi 
RAY:ltä on keväällä 2015 haettu vuodelle 2016 Monimuotoinen diabetes -han-
keavustusta 199 000 euroa ja investointiavustusta vesihuollon järjestämiseksi 
36 000 euroa. Näin ollen RAY:ltä haetaan rahoitusta yhteensä noin 2 315 000 
euroa. 

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien tuotoiksi on budjetoitu 
yhteensä 830 000 euroa. 

Henkilöstön määrä laskee 0,7 henkilötyövuotta (htv) kuluvan vuoden bud-
jettiin verrattuna (64,5/65,2 htv). Monimuotoinen diabetes -hankkeeseen 
on budjetoitu kaksi henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa vuonna 2016 on 53 
henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 11 henkilöä, yhteensä 64 henkilöä. 
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Henkilökunnan koulutukseen on budjetoitu 30 500 euroa (2014 toteutunut 18 
703 euroa).

Budjetoituun 0-tulokseen pääseminen edellyttää tarkkaa toiminnan kustan-
nusseurantaa ja onnistumista budjetoitujen tuottojen saavuttamisessa. Etsim-
me aktiivisesti mahdollisia säästökohteita.

Yksi keskeisimmistä talouteen vaikuttavista seikoista vuonna 2016 on Kelan 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien järjestämisen kilpailutukseen 
osallistuminen sekä siinä menestyminen. Kilpailutuksen lopputuloksesta ai-
heutuvat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat vuosille 2017-2020.

Tavoitteena on taloudellinen onnistuminen hyväksytyn talousarvion puit-
teissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa myös olennaisesti budjetoi-
duissa henkilöresursseissa pysyminen.

Investoinnit ja kiinteistö
Diabeteskeskuksen tärkeimpänä investointina on kunnallisen vesi- ja viemäri-
verkoston runkoputken vetäminen Hirviniemeen. Vesiosuuskunta ei vielä pysty 
antamaan tarkkaa liittymäsummaa. Lisäksi liitolle tulevat kustannukset pump-
paamosta ja linjavedoista omalle tontille. Näiden on arvioitu maksavan noin 
120 000 euroa. 

Muita toimenpiteitä ovat Diabeteskeskuksen rantasaunan sisäpuolen perus-
korjaus, monitoimikentän rakentaminen sekä kuntosalin siirto (yhteensä noin 
60 000 euroa). Investointeja toteutetaan taloustilanteen niin salliessa. Lisäksi 
toteutetaan myös muita hyväksyttyjä, pienempiä investointeja. 

Investointien ja kiinteistön osalta tärkein tavoite on osallistua ja edesauttaa 
kunnallisen vesihuollon järjestämistä Hirviniemessä.

Hallinto
Diabetesliiton keskeiset toimielimet ovat liiton kokous ja hallitus. Ylintä pää-
täntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva sääntömääräinen jäsenten 
kokous. Liiton kokous pidetään huhti-toukokuussa. 

Hallitus johtaa ja kehittää liiton toimintaa lain, liiton sääntöjen, toiminta-
ohjeiden sekä liiton kokouksen päätösten mukaisesti. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja, 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. 

Hallituksen nimeämä johtoryhmä toteuttaa liiton käytännön toimintaa vuosit-
taisen toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Johtoryhmä kokoontuu 
säännöllisesti, tarvittaessa viikoittain. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii 
toiminnanjohtaja ja sihteerinä viestintäpäällikkö.

Diabetesliiton hallituksen nimeämiä asiantuntijaelimiä ovat lääkärineuvosto, 
ravitsemustoimikunta ja nuorisotoimikunta.

Henkilöstöhallinto
Diabetesliitto panostaa henkilöstön osaamiseen ja työilmapiiriin. Organisaa-
tion rakenteet, prosessit, johtaminen ja työkulttuuri tähtäävät kaikki siihen 
että saavutamme yhdessä tekemisen avulla parhaan mahdollisen työn tu-
loksen. Tuloksen tekemiseen osallistuvat niin keskusjärjestön eri osastoissa 
työskentelevät kuin jäsenyhteisöjen, ulkopuolisten sidosryhmien, asiantuntija-
elinten ja yhteistyötahojen toimijat.

Diabetesliitto tiedostaa työhyvinvoinnin ja työn tekemisen välisen vuoro-
vaikutuksellisen yhteyden. Työnantajan ja henkilöstön yhteisten käytäntöjen 
toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja kehitetään tarvittaessa. Jatkuva uusiutu-
minen varmistetaan oppimisen lisäksi osaamisen jakamisella, hyvien käytäntö-
jen siirtämisellä ja toisilta oppimisella. Työnantaja ja työntekijä ovat vastuussa 
oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä työyhteisön 
mahdollistamisissa rajoissa. Työnantaja vastaa olemassa olevien resurssien 
avulla henkilöstön työssään kohtaamiin kehittymishaasteisiin.

Keskeiset tavoitteet

Henkilöstöhallinnon tehtävä on tukea liiton päämäärien ja työhyvinvoinnin 
toteutumista ja toimia osaltaan koko työyhteisön kehittämisen välineenä. Hen-
kilöstöhallinnon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia tukevia 
käytäntöjä, henkilöstön osaamista sekä johtoryhmän, työsuojelutoimikunnan 
ja muiden toimielinten työskentelyä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa hen-
kilöstön osallistuminen  koko työyhteisön kehittämiseen. 

Toiminta

Työyhteisön sisäiset asiat ovat käsittelyssä koko henkilöstön kehittämispäivillä 
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kaksi kertaa vuodessa ja osastojen yhteisissä kokouksissa aktiivisen ja avoi-
men tiedonvaihdon varmistamiseksi sekä osallistumisen ja osallistamisen vah-
vistamiseksi. Intraan koottuja yleisiä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä päivitetään 
tarvittaessa. Työpisteiden tietokoneiden päivityksiä ja työvälineiden uusimisia 
sekä muita työskentelyolosuhteita parantavia menetelmiä seurataan ja toteu-
tetaan mahdollisuuksien mukaan.

Työyhteisön, esimiestyön ja yleensä työnkuvien kehittämisen työvälineenä 
toimivat kahdenkeskiset kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelujen 
tavoitteena on mm. työnkuvien selkiyttäminen, osaamis- ja koulutuksellis-
ten tarpeiden tunnistaminen ja työhyvinvoinnin seuraaminen. Tämän lisäksi 
osastojen vetäjät käyvät kahdenkeskiset keskustelut henkilöstön kanssa 2-3 
kuukauden välein. Henkilöstön määrää ja työnkuvia tarkistetaan tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. Työhyvinvointia seuraamme säännöllisin kyselyin.

Diabetesliitolla on sopimus Terveystalo Oy:n kanssa henkilöstönsä työter-
veydenhuollon järjestämisestä. Sopimuksessa painotetaan ehkäisevän työn 
näkökulmaa henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä 
työkyvyn säilyttämiseksi.

Työterveydenhuollon toimintasuunnitelma päivitetään ja palvelut tarkiste-
taan ottaen huomioon henkilöstörakenteen edellyttämät tarpeet ja työnanta-
jan mahdollisuudet niiden toteuttamiseksi.

Työsuojelutoimikunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useam-
min. Neuvoa-antavan ja ohjaavan yhteistoimintaelimen tehtävänä on seurata 
henkilöstön työhyvinvointia, työsuojelun ja työterveyshuollon toteutumista ja 
tehdä kehittämisehdotuksia työnantajalle.  Henkilöstön omatoimista liikunta-
harrastusta tuetaan harkinnanvaraisesti liikunta- ja kulttuuriseteleillä. 

Diabetesliitossa jokaisella on vastuu ja oikeus ylläpitää ja kehittää omaa eri-
tyisosaamistaan. Työnantaja tukee henkilöstön osaamista erillisen koulutuslin-
jauksen mukaisesti tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan työtehtäviin liittyvää 
koulutusta ja osallistumista ajankohtaisiin seminaareihin ja konferensseihin.  
Käytössä oleva joustava työaika helpottaa yhteensovittamaan työ- ja vapaa-ai-
kaa. Opiskelijoita otetaan harjoittelujaksoille tarjonnan ja resurssien mukaan. 
Kokonaisuudessaan ilmapiiriä rakennetaan edelleen avoimeksi sekä kaikkia 
työntekijöitä kunnioittavaksi ja oikeudenmukaiseksi. Henkilöstöä kannustetaan 
itseohjautuvuuteen, omajohtajuuteen ja vuorovaikutteisuuteen. 
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8. Strategiaperusteiset painotukset
Liitto tukee diabeetikoiden asemaa, heidän hoitonsa kehittämistä sekä diabeteksen ehkäisyä 

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Liitto kehittää aktiivisesti diabeteksen hoito- ja 
ehkäisymenetelmiä

Vaikutamme diabeteksen hoitosuosituksiin ja 
hoitoketjuihin. 

Vaikutamme siihen, millä tavoin sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimenpiteitä järjestetään ja 
toteutetaan.

Edistämme tyypin 1 diabeetikoiden hoidon 
kehittämistä ja keskittämistä riittävän 
asiantuntemuksen omaaviin yksiköihin ja 
verkostoihin.

Olemme mukana tyypin 1 diabeteksen 
hoitosuosituksen laadinnassa.

Paikallisyhdistykset ovat mukana hoitoketjujen 
laadinnassa.

Olemme antaneet lausuntoja, tulleet kuulluksi ja 
käyneet asiasta keskustelua eri viranomaisten 
kanssa.

Olemme neuvotelleet asiasta jokaisen 
sairaanhoitopiirin kanssa. 

Insuliinipuutosdiabetes (tyyppi  1) on liiton 
keskeinen painopistealue hoidon tason ja 
hoitotasapainon kehittämisessä

Perustamme tyypin 1 diabetes -toimikunnan. 

Tuotamme materiaalia tyypin 1 diabeteksen 
hoidon tueksi. 

Järjestämme tyypin 1 diabeetikoille 
tapahtumapäivän.

Työryhmän tehtävänkuva on määritelty ja työ 
käynnistynyt.

Uusi tyypin 1 diabeteksen perusopas on ilmestynyt 
ja lasten diabeteksen hoidon tukimateriaalin 
uusiminen on käynnistynyt. 

Diabeteskeskuksessa on järjestetty kaksipäiväinen 
Diabetespäivä aiemmin kursseilla olleille.
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Liitto on mukana hoitomenetelmien 
kehittämisessä ja käyttöönotossa

Omahoidon välineiden laadun kehittäminen.

Selvitys pumppuhoidon ja verensokerin 
sensoroinnin käytöstä Suomessa.

Kehitämme erityisesti tyypin 1 diabeetikoiden 
omahoidon tukea.

 
Osallistumme alueellisten terveydenhuollon 
toimijasymposiumien järjestämiseen.

Taustaselvitys valmistuu.

Selvitys valmistuu ja saa huomiota osakseen.

 
Tyypin 1 diabeetikoiden omahoidon osaamisen 
arviointiväline D 1-avain valmistuu.

Tyypin 1 diabeetikoiden verkkokurssi on pilotoitu 
ja käynnistynyt. 

Tapahtumia on järjestetty. 

Hanketoiminta Yksi elämä -hankekokonaisuus. Osahankkeet etenevät suunnitellun mukaisesti.
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Jäsenyys- ja osallistumismahdollisuuksia monipuolistamalla luodaan kaikille kiinnostuneille mahdollisuus löytää oma tapansa 
osallistua ja olla jäsen 

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Järjestöohjauksella tuetaan jäsenyhdistysten  
toiminnan kehittämistä ja uudistamista

Brändiohjeiston ja sen mukaisen toimintavana 
jalkauttaminen yhdistysten toimintaan.

Diabetesliitto on mukana Keliakialiiton 
Yhdistystoimintaa ilolla ja innolla -projektissa 1-2 
alueella.

Yhdistykset ovat laajasti omaksuneet uuden 
toimintatavan.

Projektin ensimmäisissä 
innovointipajatyöskentelyissä on mukana 
osallistujia 1-3 diabetesyhdistyksen alueelta. 

Kehitetään liiton palveluita yhdistysten jäsenille Verkkopalvelu-uudistuksessa huomioimme 
mahdollisuuden kehittää palveluita 
jäsenyhdistysten henkilöjäsenille.

Paikallisyhdistysten vertaisryhmätoiminnan 
virkistäminen ja aktivointi koulutusten ja 
toiminnan tukemisen kautta.

Uusia palveluita on syntynyt.

Paikallisyhdistysten vertaisryhmien tavoitettavuus 
ja osallistujamäärä lisääntyvät.

Tuetaan jäsenjärjestörakenteen monipuolistamista 
esim. valtakunnallisilla yhdistyksillä

Olemme aktiivisia, kun uudenlaisia 
diabetesyhdistyksiä perustetaan. 
Tarvittaessa autamme toiminnan alkuvaiheen 
käynnistämisessä. 

Toimintavuoden aikana on perusteilla 1–2 
uudenlaista yhdistystä. 

Kannattajajäsenyyden kehittäminen ja  
markkinointi

Tehostamme kannattajajäsenyyden markkinointia. Kannattajajäseneksi on saatu 100 henkilöä ja 20 
yhteisöä.
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Liiton järjestörakenne uudistetaan kohti voimakkaampia diabetesyhdistyksiä ja liiton luottamushenkilöhallintoa uudistetaan 
yksinkertaisemmaksi ja kevyemmäksi  

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Paikallisyhdistyksiä rohkaistaan yhdistymään 
isommiksi ja voimakkaammiksi alueellisiksi 
yhdistyksiksi. Alueellinen yhdistys voisi koostua 
useammasta alaosastosta.

Tuomme eri foorumeilla esiin tarpeen 
voimakkaampien alueellisten yhdistysten 
synnyttämiseksi tai laajemman alueellisen 
yhteistyön aikaansaamiseksi.

Laadimme mallisäännöt alueellisen yhdistyksen 
perustamiseksi alaosastoineen

Syntyy 1-2 isompaa alueellista yhdistystä tai muuta 
alueellista yhteistyömuotoa.

Mallisäännöt ovat käytettävissä.
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Liiton vaikuttamistoimintaa terävöitetään 

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Vaikuttamistoimintaan siirretään voimavaroja Siirrämme henkilöstön, erityisesti 
lääkärien ja jalkojenhoitajan, työpanosta 
vaikuttamistoimintaan.

Lisäämme vaikuttamistoiminnan 
suunnitelmallisuutta. 

Työpanosta on kohdistettu vaikuttamiseen. 

 
Diabetesliiton näkyvyys ja tunnettuus kasvaa.

Yhdistyksille annetaan enemmän tukea 
alueelliseen ja paikalliseen vaikuttamistoimintaan

Jatkamme keskustelua yhdistysten kanssa 
työnjaosta vaikuttamistoiminnassa.

 
Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ja alueellisessa 
vaikuttamistoiminnassa.

Selkeä työnjako paikallisessa, alueellisessa 
ja valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa 
paikallisyhdistysten ja keskusliiton kesken.

Sydänmerkki-aterioiden käyttöönottoon tähtäävä 
vaikuttamistyö etenee 10 uuteen kuntaan.

Yhdistykset aktivoituvat vaikuttamistoiminnassa.

Diabeetikoiden tietoisuutta omista oikeuksistaan 
ja vastuistaan lisätään

Toimimme hoitosuunnitelmien käyttöönoton  
puolesta.  

Hoitosuunnitelmien käyttöönotto on edennyt.



24 Toimintasuunnitelma 2016

Palveluita ja toimintoja siirretään verkkomaailmaan 

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Liitto on aktiivisesti mukana verkkoyhteisöjen 
toiminnassa

Uudistamme diabetes.fi-verkkopalvelun siten, että 
siitä muodostuu tiiviimpi yhteisö ja kontaktipinta 
sidosryhmiin. 

Brändin jalkauttamisessa ja 
vaikuttamisviestinnässä hyödynnämme 
tehokkaasti ja suunnitelmallisesti liiton omia 
sosiaalisen median kanavia sekä etsimme muita 
asiayhteyksin sopivia yhteisöjä.

Uudessa verkkopalvelussa on rakenteita ja 
toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat yhteisön /
yhteisöjen syntymistä.

Liitto, sen lisäarvotekijät ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen tavoitteet tunnetaan laajalti 
yhteiskunnassa.  
 
Henkilöstön ja jäsenyhteisöjen aktiivisuus ja 
sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt.

Kehitetään myös sellaisia uusia palveluita joita 
käytetään pelkästään verkossa

Tyypin 1 diabeteksen verkkokurssi D-opistoon.

 
Uudistamme diabetes.fi-verkkopalvelun siten, 
että se mahdollistaa kohdennettujen ja käyttäjien 
tarpeista lähtevien palvelujen toteuttamisen.  

Laadimme RAY:lle projektihakemuksen: 
Digitaaliset palvelut diabeteksen omahoidon, 
kuntoutuksen, koulutuksen ja vertaistoiminnan 
palveluksessa.

Tyypin 1 diabeteksen hoitoon saa asiantuntevaa 
tukea verkosta.

Verkkopalvelu-uudistus viedään aikataulussa läpi.

Myönteiseen RAY-päätökseen on valmistauduttu 
suunnittelulla, joka tähtää projektin 
käynnistämiseen 2017.

Osa palveluista kohdistetaan vain jäsenille tai ovat 
muulla tavoin vastikkeellisia

Tuotamme 2–3 digitaalista julkaisua, jotka ovat 
jäsenille maksuttomia, muille maksullisia.

Konkreettinen, koettu hyöty jäsenyydestä ja 
jäsenmäärän kasvu.
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Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta sekä hoidon ja hoidonohjauksen ja kuntoutuksen kehittäminen on 
oleellinen osa liiton toimintaa 

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Koulutuspalveluita ja toimintaa monipuolistetaan 

 

Ensimmäiset verkko-oppimista hyödyntävät 
koulutukset ammattilaisille.

Osallistumme aktiivisesti lääkäreiden ja hoitajien 
jatkokoulutusohjelmien käynnistämiseen.

1–2 valmista koulutuskokonaisuutta.

 
Suunnitelma jatkokoulutuksista on olemassa.

Liitto osallistuu kuntoutuksen hankintakilpailuihin, 
hankkii rahoitusta kuntoutuskurssien 
järjestämiseksi ja tuottaa erilaisia kursseja 
maksusitoumusrahoituksella

Osallistumme Kelan 2017–2020 diabeteskurssien 
hankintakilpailuun keväällä 2016.

 
Tehostamme markkinointia. 

Kehitämme työterveyshuoltolain mukaista  
varhaiskuntoutusta suurten työnantajien ja heidän 
työterveyshuoltonsa kanssa.

Osallistumme muualla kuin Diabeteskeskuksessa 
järjestettävän diabeteskuntoutuksen 
kehittämiseen alueellisten ja paikallisten 
toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tähän haemme 
Kelan kuntoutuksen kehittämisrahaa.

Kelan kurssien tarjonta ja määrä säilyvät 
vähintään vuoden 2015 tasolla.

Saamme myös tyypin 2 diabetesta sairastaville 
tarkoitettuja kursseja, jos niitä Kela vielä järjestää.

Maksusitoumusten määrä lisääntyy.

Kumppanuuksia ja yhteistyömuotoja on syntynyt.

Käynnistämme diabeteskuntoutuksen 
kehittämiseen/tutkimukseen tähtäävän hankkeen 
valmistelun.

Koulutusta ja kuntoutusta järjestetään tarvittaessa 
myös muualla kuin Diabeteskeskuksessa 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Haemme RAY:lta korotettua toiminta-avustusta 
Diabetesliiton järjestämän avomuotoisen 
ja alueellisen sopeutumisvalmennuksen 
kehittämiseen ja muiden järjestökuntoutusta 
järjestävien tahojen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.

Mielenterveyden keskusliiton ja Munuais- 
ja maksaliiton kanssa on järjestetty 
ensimmäiset alueelliset ja avomuotoiset 
sopeutumisvalmennuskurssit.  Yhteistyölle 
asetetut tavoitteet on saavutettu ja 
jatkosuunnitelmat tehty.

Yhteistyömahdollisuudet muiden 
järjestökuntoutusta järjestävien tahojen kanssa on 
selvitetty.
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Asiantuntijatoiminta ja ohjaus on osa liiton  
toimintaa

Henkilökunnan työpanosta suuntautuu 
aikaisempaa enemmän vaikuttamis- ja 
asiantuntijatyöhön.

Neuvontapuhelin ja asiantuntijoiden tavoittaminen 
on jäsenille maksuton liiton palvelu.

Otamme diabetesta sairastavien psykososiaalisen 
tuen kehittämiseen tähtäävän toiminnan tarpeen 
mukaan liiton strategian päivittämiseen ja  
kehittämistoimille laaditaan suunnitelma.  

Resurssit ovat mahdollistaneet asiantuntijatyön 
toteutuksen suunnitellusti. 

 
 
Strategiatyössä on huomioitu psykososiaalisen 
tuen kehittäminen. Toimintasuunnitelma on 
laadittu. 

Diabetesliiton palveluita  
markkinoidaan tehokkaammin

Keinot strategisen tavoitteen toteuttamiseksi Toimenpide 2016 Tavoiteltu tulos (2016)

Markkinoinnin keinoja ja kanavia kehitetään

 

Diabetes 2016 -messut.

 
Verkkopalvelu-uudistuksessa huomioimme myös 
markkinoiden tarpeet.

Kohdistamme jäsenhankintatoimenpiteet 
erityisesti vastasairastuneihin diabeetikoihin.

Jatkamme Diabetesliiton brändin kehittämistä, ja 
tuemme myös jäsenyhdistysten brändityötä. 

4 000 osallistujaa, 60–100 näytteilleasettajaa, 
200 ammattilaisosallistujaa.

Välineitä nykyaikaiseen verkkomarkkinointiin.

 
Uusien jäsenten määrä kääntyy kasvuun. 

Brändi konkretisoituu niin toimenpiteissä kuin 
viestinnässäkin.

Markkinointiin panostetaan enemmän resursseja Markkinointi ja viestintä toimivat tiiviissä  
yhteistyössä.

Markkinointi tehostuu ja yhtenäistyy.


