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Diabetesliiton vuosikertomus on kirjanpitolain mukaista tiivistä toimintakerto-
musta laajempi kuvaus liiton toiminnasta vuonna 2015. Se on laadittu noudattaen 
vuoden 2015 toimintasuunnitelman rakennetta. Vuosikertomus koostuu toiminta-
sektorien toiminnan kuvauksista, ja lisäksi toimintasuunnitelman tavoitteiden saa-
vuttamista arvioidaan Tasapainoisen onnistumisen mallissa eri näkökulmien toteu-
masarakkeissa. 

Kertomusvuosi oli liiton 60. toimintavuosi. Juhlavuosi väritti toimintamme monin 
tavoin. Kokosimme jäsenistöä yhteen, esittelimme toimintaamme ja välitimme yh-
teiskunnallista viestiämme. Juhlavuoden monet tapahtumat tarjosivat hyvän mah-
dollisuuden vahvistaa brändinmukaista mielikuvaa diabetesyhteisöstämme.

Uudistettujen sääntöjen ja järjestörakenteen mukainen ensimmäinen liiton kokous 
toukokuussa oli yksi keskeinen jäsenistöä kokoava tapahtuma. Liiton kokouksen 
valitsema uusi hallitus aloitti toimintansa toukokuussa. Hallitus käynnisti strate-
giatyön ohjaamaan liiton toimintaan. Vuonna 2013 hyväksytty strategia-asiakirja 
ohjasi liiton toimintaa kertomusvuonna ja ohjaa sitä vuoden 2016 loppuun asti.

Strategiansa mukaisesti liitto jätti Raha-automaattiyhdistykselle avustushakemuk-
sen diabeteshoidon kehittämiseksi saamatta kuitenkaan avustusta. Työtä diabetek-
sen hoidon kehittämiseksi ei jätetty hankehakemuksen varaan, vaan sitä tehtiin 
sekä osana liiton vaikuttamistoimintaa tapaamalla päättäjiä ja lainsäätäjiä että 
asiantuntijatoimintana: kirjoituksin, kannanotoin ja puheenvuoroin. Vaikuttamista 
tehtiin myös yhteistyössä keskeisten järjestökumppanien kanssa, erityisesti Yksi 
elämä  -hankkeessa. 

Diabetesyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä laski kertomusvuonna. Myös tä-
hän haasteeseen vastaamiseksi laaditun Diabetesliiton brändiohjeiston mukaista 
toimintatapaa alettiin jalkauttaa koko diabetesyhteisöön vuodesta 2015 alkaen. 
Brändityö oli vahvasti esillä alueellisilla neuvottelupäivillä.

Toiminta verkossa ja sosiaalisessa mediassa oli vilkasta. Yksi elämä -terveystalkoot 
ja -viestintä toivat tähän merkittävän lisäpanoksen. Diabetes.fi-verkkosivujen kävi-
jämäärä jatkoi kasvuaan. Painetun materiaalin kysyntä säilyi ennallaan.

Kuntoutuksen ja koulutusten osallistujamäärät vähenivät jonkin verran. Asiakaspa-
lautteet olivat erinomaisia. Toimintakulujen sopeuttamisilta vältyttiin. 

Kansainvälinen toiminta oli tärkeä osa liiton toimintaa ja sisältyi läpileikkaavasti 
eri toimintoihin. Keskeinen osa kansainvälisestä yhteistyöstä liittyi jäsenyyteemme 
Kansainvälisessä diabetesliitossa, IDF:ssä  (International Diabetes Federation).

Diabeteskeskus-kiinteistön kunnossa ja ajanmukaisena pysyminen edellyttää jatku-
vaa perusparannusta. Investointeja toteutettiin tehdyn suunnitelman mukaisesti, 
maltillisesti ja porrastaen.

Kokonaisuudessaan vuotta 2015 voi pitää sekä toiminnallisesti että taloudellisesti 
onnistuneena. Toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton luotta-
musjohto sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö yhdessä aktiivisen yhdistyskentän 
kanssa luovat hyvän perustan tulevien vuosien toiminnan onnistumiselle ja sen 
edelleen kehittämiselle. Diabeetikoiden ja heidän läheistensä elämänlaadun tur-
vaamiseksi tehtävän työn tarve ei ole vähentymässä, pikemminkin päinvastoin. 

Johdanto
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Viestintä
Diabetesliitto ja diabetes meidän kauttamme olivat hyvin esillä mediassa liiton juh-
lavuonna 2015. Näkyvyyttä oli Inhimillinen tekijä tv-ohjelmasta paikallislehtiin ja 
-radioihin. 

Molemmat iltapäivälehdet toivat diabetesasiaa esiin aktiivisesti kautta vuoden.  
Myös terveysalan aikakauslehdet (mm. Terveydeksi, Terve Potilas, Neuvola, Kau-
neus ja terveys) ja yleisaikakauslehdet (Apu, Seura, Viva) tekivät diabetesaihei-
sia juttuja. Lehtijuttuja joissa haastateltavana oli joku Diabetesliiton asiantuntija, 
useimmiten ylilääkäri, oli useita kymmeniä vuoden aikana. Diabetesasiaa oli myös 
Radio Nostalgiassa ja Radio Kajanuksessa - sekä ranskalaisella radio-asemalla.

Inhimillinen tekijä -ohjelmassa oli aiheena tyypin 1 diabeteksen kanssa eläminen, 
ja siinä oli asiantuntijana ylilääkärimme. Katsojia ohjelmalla oli yhteensä 450 000. 
Lisäksi ohjelma oli katsottavissa Yle Areenassa (http://areena.yle.fi/1-2454469). 
Studio55:ssa ylilääkäri ja jalkojenhoitaja olivat keskustelemassa diabeetikoiden jal-
kojenhoidosta (http://www.studio55.fi/terveys/article/diabetes-voi-olla-oireeton-
nain-moni-sairastaa-tietamattaan/4951248). 

Ilta-Sanomien Oma perhe -liitelehdestä ostimme maksullista mediatilaa lasten dia-
betes -aiheelle; lehdellä on noin puoli miljoonaa lukijaa.

Eduskuntavaaleihin liittyneessä vaikuttamisviestinnässä saimme läpi mielipidekir-
joituksen diabeteksen hoitojärjestelyistä seitsemässä maakuntalehdessä. Toimin-
nanjohtaja kirjoitti aiheesta myös Sosten blogiin ja oli haastateltavana Alfa-TV:ssa.  

Olimme eri tavoin mukana myös julkisessa keskustelussa liittyen tyypin 1 diabetek-
sen hoidon tilanteeseen, diabeteksen hoitoon koulupäivän aikana, lääkekorvauk-
siin ja hoitovälineiden laatuun, mm. Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä ja 
Turun Sanomissa. 

Liiton kokouksen ja järjestöpäivien tiedotteita julkaisi puolisen tusinaa mediaa. 
Vuoden diabetesteko -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Palkinnon saivat tyypin 
1 diabeetikoille suunnatun Facebook-ryhmän perustajat, joten palkintoon liittyvä 

viestintä kanavoitiin etenkin sosiaaliseen mediaan. 

Diabetesliiton brändityötä toteutimme uudistamalla liiton logon ja graafisen ohjeis-
ton sekä tuottamalla ja uusimalla aineistoja uudella visuaalisella ilmeellä ja brän-
diohjeistoa noudattaen. Ulkoasu-uudistuksemme noteerattiin Julkaisija-lehdessä.

Työpanosta suuntasimme merkittävästi liiton juhlavuoden 2015 tapahtumiin ja nii-
hin liittyvään viestintään ja videohistoriikkiin. Olimme vahvasti mukana myös Dia-
betes 2016 -messujen valmisteluissa. Viestinnän harjoittelija teki messujen viestin-
täsuunnitelman. Tiedotejakelussa otimme käyttöön uutishuone-sovelluksen.

Verkkopalvelu-uudistuksessa pääsimme loppuvuonna konseptoinnin alkuun nykyi-
sen palveluntuottajamme kanssa. 

Osana liiton juhlavuotta verkkosivuilla julkaistiin historiikkivideo.

Diabetes.fi:n Ajankohtaista-palstalla julkaistiin vuoden aikana noin 150 tiedotetta, 
mm. liiton lausuntoja ja kannanottoja, tietoa juhlavuoden tapahtumista, palveluista 
ja tuotteista sekä tutkimusuutisia. 

Blogikirjassa julkaistiin 21 kirjoitusta vuoden aikana. 

Facebook- ja Twitter-pävityksiä tehtiin säännöllisesti, ja käytössä oli myös oma 
Instagram-tili. Kohtauspaikka-palstalla on havaittu keskustelujen hiipumista, ja 
syyksi arvelemme suljettujen Facebook-ryhmien suosion kasvua. 

Diabeteksen hoidon ammattilaisille tuotettiin uutiskirjettä yhteistyössä liiton kun-
toutus- ja koulutustoiminnan kanssa. 

Viestinnän edustaja oli toimittajana terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun 
monimuotokoulutuksen verkko-osiossa

Diabetes-lehden jäsentilaajille tuotimme lisäetuna säännöllisesti päivittyvää dia-
beteslehti.diabetes.fi-verkkolehteä, jossa julkaistiin pääosin samaa sisältöä kuin 
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paperilehdessä. Verkkolehti käsittää myös ilman kirjautumista luettavissa olevia 
osiota, mm. Avoin arkisto.

Diabetes ja lääkäri -lehden ryhmätilauksen vastaanottajiin lisättiin uusia lääkäri-
ryhmiä.

Nuorille diabeetikoille suunnatun Inspis-verkkojulkaisun ja -somekanavien sisällön 
tuotanto jatkui aktiivisena, myös videoblogeja ja -haastatteluja.

Viestintäosaston työpanosta käytettiin Yksi elämä -terveystalkoissa, mm. Deeblo-
gi-verkkoyhteisössä, D-opiston verkkokursseissa sekä sosiaalisessa mediassa mah-
dollisuusviestinnän partiossa. 

Yhteistyö Sydänliiton kanssa jatkui Sydänmerkki-verkkosivujen uusimisessa ja mer-
kintäjärjestelmän tunnetuksi tekemisessä. 

Verkkotoimittaja vastasi Diabetestutkimussäätiön viestinnästä.

Tunnuslukuja
Verkkoviestintä
• diabetes.fi-sivuilla oli yksilöityjä kävijöitä 888 261 (812 500 vuonna 2014), 

käyntejä 1 364 675 (1 271 178).
•  Sivujen katseluja oli 4,9 miljoonaa (5,7).
•  Sivustolla kävijöistä ensikertalaisia oli 62 % (60,6).
•  Eniten kävijöitä oli marraskuussa, noin 190 000. Hiljaisin kuukausi oli heinäkuu, 

jolloin kävijöitä oli noin 75 000. Kävijät selasivat keskimäärin 3,6 sivua per 
käyntikerta (3,8).

•  Suosituimmat sivut olivat etusivu, diabeteksen oireet ja toteaminen, riskitesti, 
verensokerin viitearvot sekä tyyppi 2 (riskitesti, diabeteksen oireet ja 
toteaminen sekä hiilihydraattitaulukko).

•  Kohtauspaikka-keskustelupalstan viestikertymä oli 399 000 (377 500).
•  Liiton Facebook-sivulla on noin 3 900 tykkääjää (2 800), Twitterissä 940 

seuraajaa (400), Instagramissa 190 seuraajaa.
•  Diabetes-lehden Facebook-sivujen tykkääjien määrä on noin 1 000 (600).

•  Inspis-verkkojulkaisun kävijämäärä oli 9 800 (13 000), sivuja katseltiin  
60 191 (55 700) kertaa, ja Facebook-tykkääjiä on noin 600 (400), Inspiksen 
videokanavalla Youtubessa on julkaistu noin 50 videota, Instagramissa 200 
seuraajaa

Diabeteslehdet
• Diabetes-lehti, svensk bilaga ja äänilehti - 6 numeroa/vuosi - levikki: 61 361 LT 

2015 (57 762; + 3 599 (- 1 145)
• jäsentilauksia 2015 lopussa 39 785 (41 152): -1 367
• kokonaislevikin nousu johtuu lääkäreille suunnatun ryhmätilauksen 

laajentamisesta sekä lehden juhlanumeron 2/2015 jakelusta kaikille jäsenille 
• diabeteslehti.diabetes.fi – säännöllisesti päivittyvää verkkojulkaisulla on noin  

2 500 lukijaa
• Diabetes ja lääkäri -lehti, näköislehti verkossa - 5/vuosi – keskimääräinen 

painos: 19 600 (18 550).

Diabetesaineistot
• Maksullisen painetun diabetesaineiston myynti: noin 42 000 (42 000).
• Tunnetko diabeteksen? -lehden jakelu: 38 000 (19 000).

Uudet 
• Perusopas – Tyypin 2 diabetes
• Pienetkin valinnat vaikuttavat -repäisylehtiö
• Vaihda pehmeään rasvaan –repäisylehtiö
• Dovddatgo diabetesa? Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjás
• Diabetesbarometri 2015 – verkkojulkaisu (pdf)

Uusitut 
• Diabetes-kirja, 8. uudistettu painos (yhteiskustanne, Kustannus Oy Duodecim)
• Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä, 3. 

uudistettu painos (yhteiskustanne, Kustannus Oy Duodecim)
• Diabeetikon sosiaaliturva –opas, myös ruotsiksi ja verkossa
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Järjestöohjaus

Järjestöohjauksen tavoitteena on tukea yhdistyksiä kehittämään toimintaansa. Jär-
jestöohjauksen päätoimintoja ovat yhdistyskäynnit, järjestökoulutus, tiedotus sekä 
yhteydenpito yhdistyksiin puhelimella ja sähköpostilla. Järjestöviestinnän kanavia 
olivat neljä kertaa ilmestynyt Tiedotuslehti, kymmenen kertaa lähetetty sähköinen 
Uutiskirje diabetesyhdistyksille sekä Työkalupakki-verkkosivusto.

Järjestösuunnittelijat pitivät hoitosuunnitelmaluentoja 75 kertaa yhdistysten ja ala-
osastojen tilaisuuksissa ympäri maata. Luentojen yhteydessä tavattiin usein paikal-
lisen yhdistyksen hallituksen jäseniä ja paikoin myös terveydenhuollon edustajia.

Jatkoimme kolmatta vuotta vertaistoiminnan kehittämistä yhteistyössä Yksi elämä 
-terveystalkoiden kanssa. Vuonna 2015 vertaistuen koulutuksia kehitettiin eri koh-
deryhmille, ja vuoden aikana järjestettiin vertaistukihenkilökoulutukset sairastu-
neiden läheisille ja diabetesta itse sairastaville sekä yksi ruotsinkielinen koulutus. 
Toimintavuonna toteutettiin myös kaksi koulutusta vertaistukiryhmänohjaajille.

Vertaistuen kehittäminen yhdistyksissä nousi esille vahvasti myös alueellisilla neu-
vottelupäivillä. Lisäksi myönsimme 12 yhdistykselle jäsenjärjestöavustusta erityyp-
pisen vertaistukitoiminnan käynnistämiseen ja/tai kehittämiseen, ml. perhekerhot 
ja nuorten ryhmät.

Nuorten diabeetikkojen Ykkösklubi-toiminta jatkui kuudella paikkakunnalla. Toi-
mintaan osallistui yhteensä 33 nuorta.

Diabetesliiton järjestöpäivät pidettiin ensimmäistä kertaa yhdessä liiton kokouksen 
kanssa toukokuussa Tampereella. Koska kyseessä oli liiton 60-vuotisjuhlajärjestö-
päivät, ohjelma oli normaalia juhlavampi. Sunnuntaina liiton kokouksen aikaan jär-
jestöpäivien osanottajille oli tarjolla rinnakkaisohjelmaa.

Uudet toimijat -koulutus oli Diabeteskeskuksessa maaliskuun puolivälissä. Jäsenre-

kisterikoulutuksia järjestimme kaksi.

Vuonna 2015 säännöllistä liikuntatoimintaa oli 36 jäsenyhdistyksessä, ja erilaisia 
liikuntaryhmiä tai -aktiviteetteja oli tiedotteiden ja kotisivujen mukaan 87. Jäsen-
järjestöavustuksilla tuimme kymmenen yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämis-
tä. Yksi elämä -yhteistyönä ja yhdessä SoveLin kanssa järjestettiin viisi Liikkeelle-
peruskoulutusta liikuntavastaaville. 

Yksi elämä -yhteistyönä julkaistiin Liikkuva yhdistys -opas, joka postitettiin jokai-
seen yhdistykseen. Vuoden aikana valmisteltiin yhdistysten käyttöön myös video-
materiaalia edistämään liikunnan sisällyttämistä yhdistystoimintaan.

Diabetesliitto haki liikunnan valtionapukelpoisuutta ja valtionapua vuodelle 2016 
liikuntatoimen kehittämiseksi entisestään. 

Järjestimme alueelliset neuvottelupäivät kullakin viidellä alueella keväällä ja syk-
syllä.  Yhteistyöfoorumissa tapasivat yhdistysten edustajat, liiton päätöksentekijät 
sekä liiton työntekijät. Keväällä ohjelmassa oli sote-uudistus sekä valmistautumi-
nen ensimmäiseen liiton kokoukseen. Syksyllä alueelliset neuvottelupäivät keskit-
tyivät Diabetesliiton brändin jalkauttamiseen yhdistysten toimintaan. 

Diabetesliitto oli mukana valtakunnallisessa kokemuskouluttajaverkostossa. Ver-
kostoa hallinnoi Reumaliitto.

Alueellista toiminta-avustusta jaoimme alueellisten toimintasuunnitelmien mu-
kaisesti omahoidon tukea tarjoaviin sekä virkistystapahtumiin. Tuettua toimintaa 
olivat esimerkiksi diabeteksen hoidon päivityspäivät, retket, lastenleirit ja liikun-
tatapahtumat.

Yhdistyksille jaettiin Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöavustusta 30 000 
euroa. 
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Tuetut lomat

Vuonna 2015 tuettuja lomia oli viisi: yksi lapsiperheille, yksi työikäisille ja kolme 
eläkeläisille. Lomat järjestettiin yhteistyössä Solaris -lomat ry:n ja Maaseudun Ter-
veys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Ruotsinkielinen toiminta

Ruotsinkielisen toiminnan tukena oli kaksikielinen järjestösuunnittelija. Ruotsin-
kielisten yhdistysten yhteistoimintaan osoitetulla määrärahalla toteutimme tapah-
tumat: Svenska Träffen, Familjekryssning , Ordförandeforum. Lisäksi järjestimme 
yhden ruotsinkielisen jäsenrekisterikoulutuksen.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vireillä olleessa sairausvakuutuslain muutoksessa puolustimme pitkäaikaissairai-
den maksurasituksen keventämistä ja lääkekorvauksien säästöjen kohdentamista 
vähän tai harvoin lääkkeitä käyttäville. 

Sairausvakuutuslain muutoskäsittelyssä annoimme lausunnot eduskunnan sosi-
aali- ja terveysvaliokunnalle sekä esitysluonnoksesta että lopullisesta esityksestä. 
Vastustimme insuliinin ja muun välittömästi ja pysyvästi elämää ylläpitävän lää-
kehoidon sisällyttämistä vuosittaisen alkuomavastuun piiriin.  Alkuomavastuun 
kuitenkin tultua voimaan pyysimme eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, 
loukkaako mainittujen lääkkeiden alkuomavastuu perusoikeuksia. 

Vastustimme sairausvakuutuslain muutosesityksellä toteutettavaksi aiottua tervey-
denhuollon asiakasmaksujen yli 30 prosentin suuruista korotusta. Liitto valmistau-
tui tukemaan paikallisyhdistyksiä malleilla ja materiaaleilla niiden vaikuttamistoi-
minnassa tavoitteena korotusten kohtuullistaminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja 
kuntayhtymien päättäessä korotusten suuruudesta.

Olimme jo aiemmin ajaneet potilasjärjestöjen kuulemismenettelyn kehittämistä 
lääkkeiden hintalautakunnan työssä, ja vedimme toimintavuonna potilasjärjestö-
jen yhteistyötä kuulemisen parantamiseksi. Vuoden aikana valmisteltiin malli, jolla 
hintalautakunta voi ottaa potilaiden näkökulman huomioon lääkkeiden korvatta-

vuuksia koskevassa päätöksenteossaan. Lisäksi puolustimme tuloksellisesti uusien 
diabeteslääkkeiden pääsyä korvausjärjestelmän piiriin. 

Liittoa kuultiin asiantuntijana sekä sosiaali- ja terveysministeriön että lääkealan 
toimijoiden keskeisissä seminaareissa.

Edistimme diabeetikon hoitosuunnitelman käyttöönottoa luomalla siihen mallit ja 
levittämällä niitä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että diabetesta sairastavil-
le suunnattujen koulutustilaisuuksien kautta. 

Reagoimme hoitovälineiden kelvotonta laatua koskevaan asiakaspalautteeseen 
käynnistämällä hoitotarvikeselvityksen. Tavoitteena on turvata asianmukainen ja 
yhdenvertainen hoitotarvikkeiden laatu valtakunnallisesti.

Annoimme lausunnon hankintalakia koskevasta hallituksen esityksestä sekä lau-
sunnot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevista raporteista ja esitys-
luonnoksista.

Vaikutimme siihen, että varhaiskasvatuslakiin saatiin kirjaukset, joilla turvataan 
päivähoidossa olevien diabeetikkolasten hyvinvoinnin ja hyvän hoidon edellytyk-
set. 

Järjestöhallinto

Ensimmäinen Diabetesliiton uusien sääntöjen mukainen liiton kokous pidettiin 
Tampereella 24. toukokuuta. Kokouksessa valittiin koko liiton hallitus puheenjohta-
jineen. Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Vasankari, I varapuheenjohtajaksi Jaakko 
Pihlajamäki, II varapuheenjohtajaksi Nelli Bäckman ja III varapuheenjohtajaksi Eija 
Räihä. Liiton kokouksessa oli paikalla 125 äänivaltaista edustajaa 83 yhdistyksestä 
edustaen yhteensä 228 ääntä 269 mahdollisesta.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa.
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Tunnuslukuja
• Diabetesyhdistyksiä oli vuoden lopussa 112, joista paikallisyhdistyksiä oli 105, 

valtakunnallisia diabetesyhdistyksiä kolme ja ammatillisia yhdistyksiä neljä. 
•  Jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärä oli 55 044 (56 340 vuonna 2014; -1 296).
• Diabetesyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 52 926 (54 081), josta 

ruotsinkielisiä oli 2 744 (2 794). Lapsidiabeetikkoja oli jäsenrekisterissä  
2 826 (2 884; -84). Diabetesyhdistysten jäsenmäärä väheni 1 155:llä (-1 058). 
Ammatillisten jäsenyhdistysten jäsenmäärä oli 2 118 (2 259; -141).

• Järjestöpäivät: 190 osallistujaa 78 yhdistyksestä. 
• Uudet toimijat -koulutus: 28 osallistujaa 16 yhdistyksestä.
• Yhdistyskäynnit (hoitosuunnitelmaluentojen lisäksi): 65
• Hoitosuunnitelmaluennot: 75 yhdistyksessä tai alaosastossa, n. 1 600 

osallistujaa.
• Vierailut Diabeteskeskukseen: 9 vierailua, 258 henkilöä.



9

Vuosikertomus 2015
Hyväksytty hallituksessa 21.4.2016

Koulutus ja asiantuntijapalvelut
Koulutus Diabeteskeskuksessa

Vuonna 2015 Diabeteskeskuksessa järjestettyihin koulutuksiin osallistui 287 (318 
vuonna 2014) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja kurssivuorokausia to-
teutui yhteensä 834 (887). Kurssimuotoisten koulutusten ja seminaarien kokonais-
määrä oli 16. Koulutuksista saatujen palautteiden koko¬naisarvosana asteikolla 1–5 
oli keskiarvoltaan 4,1. 

Uusina koulutuksina toteutimme kaksipäiväisen koulutuksen kehitysvammaisten ja 
mielenterveyskuntoutujien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille ja viisipäiväisen Diabeetikon hoidon peruskurssin virolaisille ja lat-
vialaisille hoitajille englannin kielellä.  

Käynnistimme Diabetes ja jalat -verkkokurssin rakentamisen tuottamalla videoai-
neistoa. Koulutus rakennettiin liiton verkkopalvelun D-opistoon, ja se toteutettiin 
monimuotokoulutuksena vuoden 2015 syksyllä. Kehitämme koulutusta edelleen 
saadun palautteen pohjalta.  

Tilauskoulutus 

Tilauskoulutuksia ja asiantuntijaluentoja suunnittelimme ja toteutimme 
terveyden¬huollon, eri yhteisöjen, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden tarpei-
siin. Markkinoinnin tehostamisesta huolimatta näiden kysyntä väheni huomatta-
vasti, mikä on havaittavissa muidenkin koulutusta järjestävien tahojen toiminnassa.

Tavoitimme tilauskoulutusten kautta vuoden aikana 2 371 ammattilaista. 
Koulutustilai¬suuksia oli 37, ja näistä kertyi opetusta yhteensä 144,5 tuntia.

Jatkoimme yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä Diabetesvastuuhoitaja-koulu-
tuksen aikaansaamiseksi Porvoon Point Collegen ja uuden kumppanin, Luksia am-
mattiopiston, kanssa. Suunnitteilla on järjestää koulutus molemmissa oppilaitok-
sissa vuoden 2017 aikana. 

Asiantuntijapalvelut 

Osallistuimme lääkeyritys MSD:n painonhallinta-aiheisten opetusvideoiden si-
sällön tuottamiseen. Videot ovat nähtävillä yrityksen ammattilaisille suunnatulla 
verk¬kosivustolla, ja Diabetesliitto voi käyttää niitä haluamallaan tavalla.  

Kehitysvammaliitto osti meiltä asiantuntijapanosta selkokielisen ravitsemusmateri-
aalin tuottamiseen mm. verkkoon.

Diabetesasiantuntijuuden edistäminen 

Lastenlääkärit järjestävät yhteistyössä Diabetesliiton kanssa vuosittain lasten ja 
nuorten diabetekseen liittyvän seminaarin eli pediatriklubin. Tam¬mikuussa 2015 
siihen osallistui 102 henkilöä. Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry järjestää 
Diabeteskeskuksessa vuosittain tutkijoiden perinteisen kesäklubin elo-syyskuussa, 
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ja toimintavuonna siihen osallistui 35 henkilöä. 

Kolmannen kerran koolla ollut Tiimiklubi kokosi syyskuussa 63 osallistujaa. Hoi-
toyksikköjen diabetestiimeille suunnatun kaksipäiväisen seminaarin järjestäjä on 
Diabetesliitto. 

Diabetesosaaja 2015 -seminaari järjestettiin tammikuussa Hotelli Rosendahlissa 
yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusosakeyhtiön Fiocan kanssa. 
Osallis¬tujia tapahtumassa oli 137. 

Diabetes ja jalat -koulutuskiertuetta jatkettiin uudistetulla ohjelmalla Suomen lähi- 
ja perushoitajaliitto SuPerin kanssa.  Diabetesliitto tarjosi kiertueelle luennoitsijoi-
ta ja oli esillä näytteilleasettajana.  Kansallisen jalkatyöryhmän kanssa järjestimme 
ensimmäisen Diabetes ja jalat -symposiumin Helsingin Messukeskuksessa. Se koko-
si yhteen 315 päättäjää ja kliinikkoa.

Terveydenhuollon diabetesosaamiskartta -työkalua hyödynsimme Diabeteskeskuk-
sessa järjestettävissä koulutuksissa ennakkotehtävänä. Verkossa avoimena olevaa 
versiota on käyttänyt yhteensä 1 200 henkilöä 2009–2015.  

Dehkon perinteitä jatkava päättäjille ja alueellisille diabetesammattilaisille suun-
nattu Toimijasymposium pidettiin lokakuussa Diabeteskeskuksessa.  

Osallistuimme keväällä myös Kansallisen Diabetesfoorumin järjestämiseen Helsin-
gissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
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Kuntoutus
Kelan järjestämä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutus

Vuonna 2015 toteuttamamme Kelan rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit:

• Tyypin 1 diabetesta sairastavat aikuiset: 13 kpl 5+5 vrk, 123 henkilöä 
• Tyypin 1 diabetesta sairastavat peruskoulun päättäneet nuoret (16–25-vuotiaat): 

1 kpl 5 vrk, 10 henkilöä
•  Tyypin 1 diabetesta sairastavat yläasteella olevat nuoret (13–15-vuotiaat): 2 kpl 

5 vrk, 18 henkilöä 
•  Tyypin 1 diabetesta sairastavien alle 12-vuotiaiden lasten perhekurssit: 12 kpl 

5 vrk, 96 perhettä, diabeetikkolapsia 98, omaisia/vanhempia 168 ja sisaruksia 
127.

Ostopalvelukurssit hoitopaikkojen maksusitoumuksella

Viiden vuorokauden perhe- ja nuorisokursseista osa toteutettiin hoitopaikkojen tai 
kotikunnan maksusitoumuksilla: 
• Alle 12-vuotiaat diabeetikkolapset perheineen: 4 kpl 15 perheen ja 2 kpl 13 

perheen kurssia, 86 perhettä, diabeetikkolapsia 86, omaisia/vanhempia oli 153 
ja sisaruksia 83. 

•  Nuoret 12-15-vuotiaat: 5 kurssia, osallistujia 81 
• Nuoret 12-13-vuotiaat: 5 kurssia, osallistujia 81  
• Aikuiset tyypin 2 diabeetikot: 1 maksusitoumuskurssi, osallistujia 5. t

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama 
sopeutumisvalmennustoiminta

Diabetesliiton järjestötoiminta järjestää ja palvelutoiminta tuottaa RAY:n rahoi-
tuksella 5 vrk:n sopeutumisvalmennuskursseja eläkkeellä oleville diabeetikoille ja 

heidän läheisilleen. Vuonna 2015 kursseilla oli 300 euron omavastuu. Eläkkeellä 
olevien kursseille osallistui 208 (193) diabeetikkoa ja 68 (65) läheistä. 

Kehitysvammaisille ja mielenterveyspotilaille suunnatut diabeteskurssit ovat osoit-
tautuneet tarpeellisiksi. Kehitysvammaisten kurssille osallistui 13 (17) kuntoutujaa 
ja 7 (5) läheistä. Mielenterveyskuntoutujien kursseja järjestimme kaksi, ja niihin 
osallistui yhteensä 31 (28) kuntoutujaa.  

Toimintavuonna käynnistyi järjestöjen yhteistyönä avomuotoisten ja alueellisten 
sopeutumisvalmennuskurssien suunnittelu ja rahoitushakemusten valmistelu. Dia-
betesliiton yhteistyökumppaneina olivat Mielenterveyden keskusliitto ja Munuais- 
ja maksaliitto.  

Palvelutoiminta
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Asiakaspalaute

Kaikilta kurssilaisilta pyydetään suullinen ja kirjallinen palaute, jossa arvioinnin 
kohteena ovat kurssin sisältö suhteessa tavoitteisiin, kurssin toteutus sekä toimin-
taympäristö. Kaikkien kurssien kokonaisarvosanan keskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,6.  
Erinomaiseksi (arvosana 5) kurssin arvioi 61 % ja hyväksi (arvosana 4) 30 % eri 
kurssien osanottajista.  

Vastaanottotoiminta 

Kaikilla kursseilla on mahdollisuus diabeteshoitajan henkilökohtaiseen tapaa-
miseen, ja aikuisten Kela-kursseilla kaikki osallistujat tapaavat lääkärin. Muutoin 
ammattilaisten yksilötapaamiset tai vastaanotot ovat harkinnanvaraisia. Maksuton 
akuuttivastaanotto järjestyy aina tarpeen mukaan.  

RAY:n tukemille kursseille osallistuvat voivat halutessaan varata eri ammattihen-
kilöiden maksullisia vastaanottoja resurssien sallimissa rajoissa. RAY-kursseilla 
lääkärin vastaanotolla kävi toimintavuonna99 henkilöä, jalkojenhoitajan vastaan-
otolla 23 henkilöä, ravitsemusterapeutin vastaanotolla 11 henkilöä ja psykologin 

vastaanotolla 3 henkilöä. Lisäksi ammatinharjoittajana toimineen hierojan hoidos-
sa kävi 203 (158) kurssilaista.

Asiantuntijapalvelut
Neuvontapuhelin 

Vuonna 2015 diabetesyhdistysten jäsenille annettiin jäsenetuna oma neuvontapu-
helinnumero, johon vastattiin paikallisverkkomaksulla. Muille soittajille oli edelleen 
käytössä maksullinen numero. Neuvontapuhelimeen vastasi diabeteshoitaja maa-
nantaista per¬jantaihin neljän tunnin ajan tammikuusta toukokuuhun ja elokuusta 
joulukuuhun. Kesä- ja heinäkuussa neuvontapuhelin palveli tiistaisin ja keskiviik-
koisin kolmen tunnin ajan. Palvelussa vastasimme 1 123 (1 692) puheluun, joista 
jäsennumeroon tulleita soittoja oli 132. Soittajina oli diabeetikkoja ja heidän omai-
siaan sekä terveydenhuollon ammattilaisia.

Diabeteshoitajat antavat lisääntyvässä määrin neuvontaa myös sähköpostilla. Li-
säksi diabeteshoitajan omaan numeroon tulee runsaasti kysymyksiä. Muillekin am-
mattiryhmille tulee joko suoraan tai neuvontapuhelimesta ohjattuna kysymyksiä ja 
kommenttipyyntöjä.

Muu asiantuntijatyö 

Palvelutoiminnassa työskentelevät asiantuntijat toimivat sisällöntuottajina erilai-
silla kursseilla, tilauskoulutuksissa ja luennoilla. Teimme asiantuntijatyötä myös 
viestintään, Yksi elämä -hankkeelle, järjestötoimintaan ja erilaisille diabetesalan 
sidosryhmille. Palvelutoiminnan henkilöstöä on mukana Diabetesliiton omissa asi-
antuntijaryhmissä sekä liiton edustajina erilaisissa työryhmissä. 

Asiantuntijat antoivat haastatteluja puhelimitse ja sähköpostilla.
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Kehittämistoiminta 
Kurssien arviointi ja kehittäminen kuuluvat normaalin kurssitoimintaan. Toteutam-
me ja raportoimme sitä Kelan standardien ja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Osal-
listumme 2014–2016 Kelan ja Lapin yliopiston laajaan sopeutumisvalmennustutki-
mukseen.  RAY käynnisti vuonna 2013 järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminnan 
kehittämistyön. Jatkossa linjaamme toimintaamme sen ja Kelan kuntoutuksen ke-
hittämissuuntien perusteella.  

Yksityisenä terveydenhuollon palveluntuottajana liityimme vuonna 2015 eReseptin 
käyttäjäksi ja myöhemmin edelleen Kanta-arkistoon.  

Diabetesliitossa - ensi vaiheessa palvelutoiminnassa - käynnistimme sosiaali- ja 
terveydenhuollon laatujärjestelmän eli SHQS:n mukaisen laadun kehittämisen.  Ta-
voitteena on laadun auditointi alkuvuodesta 2017. 

Suunnittelimme kolmen päivän jatkokursseja ja viikonlopputapaamisia Diabetes-
keskuksen kursseille osallistuneille - osin omarahoituksella, osin kuntoutukseen 
kohdistetuilla testamenttilahjoituksilla – vuodelle 2016.  

Palvelutoiminnan asiantuntijat osallistuvat erilaisten opinnäytetöiden kommen-
tointiin ja ohjaukseen.

Ravitsemispalvelut 
Ravitsemispalvelumme vastaa kurssilaisten Sydänmerkki-aterioista, välipaloista ja 
erityisruokavalioista, henkilökuntaruokailusta sekä kokousten ja vierailuryhmien 
tarjoiluista. Lisäksi ravitsemispalvelut tekee ruokaohjeita Diabetes-lehteen ja neu-
vonta-aineistoihin sekä valmistaa ruokia aineistojen ruokakuvauksiin ja kurssien 
opetusmateriaaliin, esim. perhekurssien makukoulu.

Vuonna 2015 henkilökuntalounaita oli 7 228 (7 172), vieraslounaita ja -päivällisiä 1 
710 (1 531) ja 

kahvi- ja aamupalatarjoiluita vieraille 3 006 (2 214). Lisäksi erilaisiin kokouksiin 
liittyen tarjottiin 214 (298) henkilölle juhlaillallinen.
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KURSSIT  OSALLISTUJAT  KURSSIVUOROKAUDET  
                                                                                                                 2015 2014 2013  2015 2014 2013
Perhekurssit       
Lapset, TH  86 88 104  430 437 520
Vanhemmat, TH  153 156 190  765 774 948
Sisarukset   77 104 102  385 520 506
       
Lapset, Kela  98 104 75  489 520 375
Vanhemmat, Kela  168 183 135  835 915 675
Sisarukset, Kela  129 137 96  640 680 480
         
Nuorten diabeteskurssit       
Nuoret 12-15 v, TH  81 79 128  405 393 633
Nuoret 13-15 v. Kela  18 20 17  85 100 85
Nuoret 16-25 v Kela  10 10 10  50 50 50
Nuoret 16-20 v, TH (v. 2012-2013  20-25v.)  1 6 1  5 30 5
          
Työelämässä olevien diabeteskurssit        
Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, Kela  123 152 69  1229 1356 585
Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, TH     15    75
        
Tyypin 2 diabeetikkokuntoutujat, Kela        
Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, Kela        
Tyypin 2 diabeetikkokuntoutujat TH   5 11 5  25 55 25
        
Kuntoremonttikurssi   31 36   40 111
       
Munuaissairaiden diabeteskurssit       
Kuntoutujat, Kela       
Perheenjäsenet, Kela       
Dialyysikurssi, MUSILI   5 7   25 35



15

Vuosikertomus 2015
Hyväksytty hallituksessa 21.4.2016

KURSSIT  OSALLISTUJAT  KURSSIVUOROKAUDET
                                                                                                               2015 2014 2013  2015 2014 2013

Perheenjäsenet, MUSILI   4    20 
        
Näkövammaisten diabeteskurssi       
Kuntoutujat, Kela       
Perheenjäsenet, Kela       
       
Viittomakielisten diabeteskurssi       
Kuntoutujat, ostopalvelu Kuulohuoltoliitolle   12 19   36 81
        
Eläkeläiset         
Diabetesta sairastavia  208 193 212  1038 965 1060
Perheenjäsenet  68 65 54  338 325 270
         
Kehitysvammaisten kurssi       
Kuntoutujat, RAY  13 17 8  65 85 40
Perheenjäsenet, RAY  7 5 9  35 25 45
        
Mielenterveyspotilaiden kurssi       
Kuntoutujat, RAY  31 28 31  155 138 155
         
Maahanmuuttajien kurssi       
Kuntoutuja RAY   11 19  55 95
Perheenjäsen RAY   3 6  15 30
         
Diabeteskurssit yhteensä:  1276 1424 1348  6974 7559 6884
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Yksi elämä -hankekokonaisuus
Vuosi 2015 oli Yksi elämä -hankekokonaisuudessa terveystekojen vuosi: Aivoliiton, 
Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen Yksi elämä puki tekemisensä Terveystalkoi-
den muotoon. Samaan aikaan siirryimme yhteiseen identiteettistrategiaan, jossa 
kaikki osahankkeet liitettiin tiiviimmin Yksi elämä -brändiin. Kokonaisuudesta tuli 
näin yhtenäisempi ja vahvempi. 

Lisäsimme Yksi elämä -tunnukseen iskulauseen ”Nautitaan päivittäin”. Uudella tun-
nuksella viestimme sitä, että parempi terveys rakentuu pienistä päivittäisistä va-
linnoista. Ihminen voi hyvin, kun hän liikkuu sopivasti, syö ja juo kohtuudella sekä 
muistaa myös rentoutua muiden seurassa – mielellään joka päivä.

Viestintä 

Yksi elämä -hankekokonaisuuden keskeinen osa on viestintää, joka nojaa kuun-
teluun ja yhteisölliseen toimintatapaan. Viestinnän sävy on elämänmyönteinen ja 
leikkisä. Viestinnän tukena oli aluksi kaksi kumppania, markkinointitoimisto TBWA 
ja viestintätoimisto Ellun kanat. Vuoden 2015 aikana päädyttiin siihen, että yhteis-
työtä jatkettiin loppuvuodesta vain Ellun kanojen kanssa.

Yksi elämä -viestinnän ydin muutettiin aktivoivammaksi: halusimme siirtyä kuun-
telusta ja yhteisöllisestä toimintatavasta vahvasti päämäärähakuiseen ja mitatta-
vaan viestintään ja markkinointiin. Viestintä- ja markkinointistrategian ytimeen 
siirrettiin tavoitteellinen vuorovaikutus. Viestinnän tulee 1) kutsua ja haastaa ihmi-
siä mukaan, 2) rohkaista tekemään sitoumuksia ja 3) auttaa saavuttamaan nämä 
sitoumukset. 

Perusviestinnän lisäksi viestinnässä hyödynnettiin mahdollisuusviestinnän ja vai-
kuttajaviestinnän keinoja, erilaisia kampanjoita (uudenvuodenlupaus, kesälupaus, 
verenpainekampanja) sekä monia kumppanuuksia (mm. Keskisuomalainen, Elixir, 
OK-opintokeskus). 

Yksi elämä -uutiskirjeellä oli vuoden 2015 lopussa 6 411 tilaajaa (5 436).  Sosiaali-
sessa mediassa Yksi elämällä on ollut Facebook-sivusto vuodesta 2013,  ja sivulla 

oli toimintavuoden lopussa oli 13 603 (12 330) tykkääjää.  Twitter- ja Instagram-tilit 
avattiin vuonna 2014.  Twitter kasvatti reilussa vuodessa seuraajiensa määrän 1 
286:een. 

Hyviksi koettuina viestintämuotoina jatkettiin Pieni päätös päivässä -verkkovies-
tintää sekä vaikuttamisviestintää teemalla ”Jokainen päätös on terveyspäätös”.  
Vaikuttamistyössä hyödynnetään pilottikuntien kokemuksia terveellisen lounas-
ruokailun edistämisestä kunnissa, etenkin kouluruokailussa - ratkaisuna Sydän-
merkki-ateriat.  

Vertaistoiminta

Vertaistoiminnan hankkeiden tavoitteena on liittää vertaistoiminta kiinteäksi osak-
si sairastuneiden hoitopolkua. Vuonna 2015 jatkettiin liittojen yhteisiä vertaistuki-
henkilöiden ja vertaistukiryhmän ohjaajien koulutuksia sekä Liikkeelle-koulutuksia. 
Koulutuksia järjestettiin yhteensä yhdeksän, ja niihin osallistui 126 (145) paikallista 
toimijaa.

Nuorten diabeteskummien Ykkösklubi-ryhmiä toimi vuoden aikana kuudella paik-
kakunnalla, ja toimintaan osallistui 33 teini-ikäistä diabeetikkoa. Avasimme uuden-
laista verkkovertaistukea tarjoavan Deeblogi-yhteisön, jossa bloggaavat vapaaeh-
toiset tyypin 1 tai tyypin 2 diabetesta sairastavat ja diabeetikkolasten vanhemmat. 
Vuoden aikana 14 tavallista ihmistä on jakanut Deeblogissa jo 136 kirjoitusta siitä, 
miten diabetes on heidän elämäänsä koskettanut. Tekstit kertovat monipuolisesti 
haasteista, joita diabetes tuo arkeen, unohtamatta kuitenkaan iloa ja toivoa. 

Diabetesta sairastavien läheiset huomioimme heille suunnatulla tukihenkilökoulu-
tuksella sekä järjestämällä Pohjois-Savossa alueellisen seminaarin diabeteslasten 
läheisille. Lisäksi arvioimme diabetesta sairastavien nuorten vanhemmille verk-
koon rakennetun jäsenpalvelun käyttöä: palvelu päätettiin lakkauttaa tarpeetto-
mana.
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Diabeteksen hoidon, kuntoutuksen ja  
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn osahankkeet

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten osaamiskartta -työkalu eli D1-avain val-
mistui ja pilotoitiin. Muokkasimme väittämiä hiukan palautteen pohjalta, ja D-avai-
men käyttö etenee vuoden 2016 aikana. 

Järjestimme D-opistossa neljä Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssia ja valmistelimme 
verkkokurssia tyypin 1 diabetesta sairastaville. 

Yhdessä Aivoliiton ja Sydänliiton kanssa jatkettiin Tulppa-avokuntoutuksen kehittä-
mistä ohjaajakoulutuksen ja ryhmään ohjautumisen osalta. 

Valtimosairauksien ehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen saralla hyödynsimme 
Tunnetko nämä tyypit?- Me tunnemme! -konseptia. Keskiössä oli raskausdiabe-
tes. Samaa konseptia käytimme myös Maailman diabetespäivän viestinnässä, jota 
suuntasimme aiempaa enemmän sosiaaliseen mediaan ja sähköiseen materiaaliin. 
Osallistuttiin Diabetesliiton nuorisotoimikunnan #siniranne kampanjaan.

Arviointi
Arviointi eteni suunnitelman mukaan itsearvioinnin menetelmin. Tehtiin väliarvi-
ointi ja raportoitiin tulokset rahoittajalle. Viestinnän tulosten seuraamisen indi-
kaattoreita tarkennettiin. 

Tunnuslukuja
• Facebook-tykkääjät: Yksi elämä 13 603 (12 330), Pieni päätös päivässä 1 911 (1 

590), Tyyppi 2 55 (212)
•  Maailman diabetespäivän Tunnetko nämä tyypit? -kampanjaan osallistuneet 

organisaatiot: diabetesyhdistykset 51 (74), apteekit 190 (252)
• Painettujen diabetesriskitestilomakkeiden menekki: 117 336 (152 778)
• Diabetesriskin testaukset diabetes.fi ja Tunnetko tämän tyypin -sivustoilla: 178 

300 (130 496)
• Diabetesvisan pelaajamäärä Tunnetko tämän tyypin -sivustolla: 50 562 (57 034)
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Markkinointi, brändityö ja varainhankinta
Markkinoinnin näkyviä painopistealueita olivat - varainhankinnan ja ilmoitusmyyn-
nin lisäksi -  Diabetesliiton 60-vuotisjuhlavuosi, vuonna 2016 järjestettävien Dia-
betes 2016 -messujen valmistelu ja brändityö. Pitkäaikainen yhteyspäällikkö jäi 
syksyllä eläkkeelle ja hänen tilalleen nimitettiin liiton järjestösuunnittelijana use-
amman vuoden työskennellyt henkilö.

Lehtien ilmoitusmyynti

Jo useamman vuoden jatkunut yleinen lehtien levikkien lasku ja ilmoitusmyynnin 
väheneminen ei heijastunut Diabetes-lehden ja Diabetes ja lääkäri -lehden vuoden 
2015 mediamyyntiin. 

Diabetes-lehden ilmoitusmyynti ylitti tarkasteluvuonna budjetoidun tavoitteen 10 
000 eurolla ja oli noin 169 000 euroa. Yksi syy ilmoitusmyynnin tuottojen ylitty-
miseen oli liiton 60-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden onnitteluilmoitukset Diabetes-
lehdessä 2/2015. Onnitteluilmoitusten myynnin arvo oli 14 800 euroa. Lehteen saa-
tiin myös kymmenen kokonaan uutta ilmoitusasiakasta. 

Diabetes ja lääkäri -lehden ilmoitusmyynti ylitti budjetoidun lähes 40 000 eurolla 
ja oli noin 188 000 euroa. Tavoitteen ylittymistä selittää etenkin uusien lääkeval-
misteiden tulo markkinoille.

Verkkomyynti (bannerit, palveluhakemisto)

Diabetes.fi -verkkosivuston banneripaikkojen ja palveluhakemiston myynti ei vas-
tannut odotuksia. Budjetoidusta 20 000 eurosta saavutettiin runsas puolet, 11 160 
euroa. Bannerimyynnin kasvua ei ole realistista odottaa jatkossakaan. Verkkome-
dian myynnin vauhdittaminen vaatii jatkossa muiden ratkaisujen kuin perinteisen 
banneripaikkojen tarjoamista.

Diabetes-lehden verkkolehteen diabeteslehti.diabetes.fi ei vielä myyty mainostilaa.

Arpajaiset

Muutaman vuoden välein järjestettävät arpajaiset toteutettiin keväällä edellisvuo-
sien tapaan: viiden euron hintaiset arvat postitettiin viiden arvan nipuissa Diabe-
tes-lehden välissä. Arpajaisten nettotulos oli noin 100 000 euroa, mikä oli noin 
30 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2012 arpajaisissa. Tuottojen putoaminen 
selittyy arpojen edellisvuosia pienemmällä myynnillä; tarkasteluvuonna arpoja os-
tettiin noin 9 000 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2012. 

Joulumerkki

Perinteiset joulumerkit jaettiin usean lehden välissä joulukuussa, medioita olivat 
Diabetes-lehti, EL-Sanomat, Kodin Pellervo, ET-lehti sekä Kotiliesi. Joulumerkkike-
räyksen bruttotuotto jäi budjetoidun 230 000 euron alapuolelle ollen 177 700 eu-
roa. Mahdollisia syitä odotettua heikompaan tuottoon on useita: varainkeruuta oli 
tehty jo keväällä arpajaisten myötä, lehdissä oli joulun aikaan useita muitakin va-
rainkeräyksiä, Diabetes Wellness Säätiö keräsi syystalvella varoja joulukorteilla ja 
varainkeruuta tehtiin myös Pieni ele -vaalikeräyksen myötä. Positiivista kuitenkin 
oli, että joulumerkkikeräyksen kuluissa ei tapahtunut mainittavaa kasvua. 

Pieni ele -keräys

Olimme mukana kevään eduskuntavaalien yhteydessä järjestetyssä 17 järjestön yh-
teisessä Pieni ele -keräyksessä. Liiton keskusjärjestön osuus keräystuotosta oli 30 
800 euroa, mikä oli samaa tasoa kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (31 400 
euroa). Keskusjärjestöt saivat puolet keräystuotoista, toinen puolikas keräystuo-
toista jaettiin kunkin kunnan lipasvalvonnasta huolehtineiden keskusjärjestöjen 
jäsenyhdistysten kesken. Keskusjärjestöille kohdistuneesta tuotosta vähennettiin 
vielä keräyskulut sen jälkeen, kun alkuperäinen summa oli puolitettu.
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Näyttelymyynti

Näyttelymyynnissä onnistuimme hyvin. Fioca Oy:n kanssa järjestetyn Diabetes-
osaaja -seminaarin näyttelymyynnin arvo oli 7 600 euroa, ja marraskuussa Dia-
beteskeskuksessa järjestetyn Tiimiklubin näyttelymyynnin arvo yli kaksinkertaistui 
vuodesta 2014 ollen 14 000 euroa. Näytteilleasettajiksi saatiin myös kokonaan uu-
sia asiakkaita. 

Brändityö

Vuoden 2014 aikana laaditun brändiohjeiston ajattelutavan juurruttaminen käyn-
nistettiin yhdessä kumppaniksi valitun Innotiimi Oy:n kanssa. Innotiimi suunnitteli 
ja toteutti kevään aikana kolme liiton henkilöstölle tarkoitettua työpajaa, joissa 
brändiohjeiston kulmakiviä käytiin läpi Innotiimin osallistavien menetelmien kei-
noin. Kustakin työpajasta laadittiin dokumentaatio.

Innotiimin asiantuntijat osallistuivat myös syksyllä järjestetyille yhdistysten alu-
eellisille neuvottelupäiville. Viidellä paikkakunnalla järjestetyillä neuvottelupäivillä 
brändiasioita työstettiin yhdessä yhdistysten kanssa osallistavien työmenetelmien 
keinoin. Työskentelystä vastasivat jäjestöosaston järjestösuunnittelijat Innotiimin 
ohjauksessa; tarkoitus on, että Innotiimin osallistavia työmenetelmiä hyödynne-
tään jatkossakin liiton työryhmien työskentelyssä. Neuvottelupäivien työskentelys-
tä laadittiin yksityiskohtainen kooste.

Henkilöstö jatkoi brändikysymyksiin paneutumista syksyllä järjestetyissä kahden 
osaston yhteisissä työpajoissa. Henkilöstöä pidettiin ajan tasalla brändin kuulumi-
sista myös liiton intrassa julkaistussa brändiblogissa, joka on jatkossakin täydenty-
vä brändityön viestintäkanava.

Liiton visuaalinen ilme uudistettiin brändiohjeiston hengen mukaisesti.

Diabetesliiton juhlavuosi
Diabetesliitto täytti toimintavuonna 60 vuotta, virallinen syntymäpäivä oli 
22.5.2015. Järjestimme juhlavuoden merkeissä runsaasti tapahtumia, tavoitteena 
oli, että kaikki liiton sidosryhmä jäsenistöstä ja henkilöstöstä suureen yleisöön sai-
sivat mahdollisuuden osallistu juhlavuoden viettoon.

Juhlaristeily ”Viihdettä ja terveyttä” 18.–19.1.2015

Juhlavuotemme käynnisti yhdessä toisen 60-vuotiaan eli Sydänliiton kanssa järjes-
tämämme juhlaristeily. Turusta laivaan nousi useampi sata Diabetesliiton ja Sydän-
liiton jäsentä. Matkaohjelmasta vastasivat eturivin viihdetaiteilijat ja kansantervey-
den huippuasiantuntijat, mm. Pekka Puska ja Tommi Vasankari.

Nuorten aikuisten liikunnallinen viikonloppu 20.–22.3.2015

Hieman varttuneemman väen risteilyä seurasi Nuorten aikuisten diabeetikoiden lii-
kunnallinen viikonloppu Diabeteskeskuksessa. Mukana oli reippaat 20 osallistujaa 
diabetesyhdistyksistä eri puolilta Suomea. Ohjelmassa oli monipuolista liikuntaa ja 
rentoa yhdessäoloa sekä toiminnallisia työpajoja. Luento-ohjelmaa tähdittivät kak-
si useille tuttua diabeetikkoa: näyttelijä Essi Hellén ja ultraurheilija Juha Nurmela.

Juhlajärjestöpäivät ja liiton kokous Tampereella 23.–24.5.2015

Tampereen uudessa Torni-hotellissa järjestettiin lauantaina 23.5. diabetesyhdis-
tysten aktiivitoimijoille tarkoitettu tapahtuma: juhlajärjestöpäivät. Juhlajärjestö-
päiville osallistui myös suuri osa liiton henkilökunnasta. Juhlapäivää kunnioittivat 
puheenvuoroillaan Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen sekä so-
siaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Päivää juhlistivat 
myös Tampereen kaupungin vastaanotto Raatihuoneella sekä illallinen Torni-ho-
tellissa.

Juhlavuotemme teki historiaan myös sunnuntaina 24.5. Torni-hotellissa pidetyn en-
simmäisen liiton kokouksen myötä.  Jatkossa kokoonnumme kerran vuodessa liiton 
kokouksen merkeissä, emme enää neljän vuoden välein liittokokouksessa.
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Lapsiperheiden kesäretki  
Diabeteskeskukseen ja Särkänniemeen 6.6.2015

Kokoustunnelmista hypättiin kesäkuussa aivan toisenlaiseen maailmaan: diabee-
tikkolasten perheiden kesäretki Diabeteskeskukseen ja Särkänniemeen tehtiin juh-
lan merkeissä lauantaina 6. kesäkuuta.

Tampereen Mustalahdesta alkaneelle retkelle mahtui mukaan 31 perhettä, retkipai-
kat arvottiin kaikkien mukaan ilmoittautuneiden perheiden kesken. Jo laivamatka 
Mustalahdesta Diabeteskeskukseen oli elämys, ja lisää kivaa oli tarjolla Diabetes-
keskuksessa, jossa liiton henkilökunta tarjosi tehtävärasteillaan monenlaista haus-
kaa tekemistä ja kokemista. Pisteitä iin päälle olivat retkilounas ja kaikille perheille 
jaetut rannekkeet Särkänniemeen huvipuistoon. 

Motoristien juhlaretki Diabeteskeskukseen 12.–14.6.2015

Diabeteskeskukseen pärähti 46 motoristia perjantaina 12.6. Jo perinteeksi muodos-
tuneen kokoontumisajon diabeetikkomotoristit juhlistivat liittoa mm. Jukka Törmän 
& Tammelan Woiman musisoinnista nauttien. Lauantaina juhlaa jatkettiin yhteisaje-
lulle Kangasalan maisemiin.

Henkilökunnan kesäjuhlat  
Diabeteskeskuksessa 28.8.2015

Elokuussa oli liiton henkilökunnan ja liitosta eläköityneiden vuoro juhlia. Juhlia vie-
tettiin 50-luvun teemalla noin 60 hengen voimin. Monet olivat pukeutuneet tee-
man mukaisesti, ja upeasti lavastettu juhlatilakin oli kuin 50-luvulta konsanaan. 
Mukana tapahtuman järjestämisessä oli myös vapaaehtoisia Nuorten Diabetesyh-
distyksestä. 

Diabetesta 60 vuotta sairastaneiden kokoontuminen 
Diabeteskeskuksessa 4.9.2015

Syyskuun alussa Diabeteskeskukseen saatiin 86 kunniavierasta, joilla oli omakoh-
taista diabeteskokemusta yli 2 500 vuoden verran. Vähintään 60 vuotta diabetesta 
sairastaneet toivotettiin tervetulleiksi posetiivimusiikin säestyksellä, ja vieraita ter-

vehtivät niin liiton kunniapuheenjohtaja Matti Väistö kuin toiminnanjohtaja Janne 
Juvakkakin. Ohjelmassa oli myös omahoidon historiaa ja nykypäivää, lounas, talo-
kierros ja liiton historiikkivideo.

Juhlasymposium Helsingissä 23.9.2015

Liiton yhteistyökumppanien juhlan vuoro oli 23.9. Vanhalla Ylioppilastalolla Hel-
singissä. Juhlasymposium kokosi paikalle noin 70 henkeä. Juhlapuheen pitänyt mi-
nisteri Juha Rehula toi tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen, kuulijoille tarjottiin 
myös liiton entisen toimitusjohtajan Jorma Huttusen muisteloita sekä ylilääkäri 
Pirjo Ilanne-Parikan ja professori Johan Erikssonin ajatuksia diabeteksen hoidon 
tulevaisuudesta. 

Avoimet ovet Diabeteskeskuksessa 3.10.2015 ja 
Kohtauspaikkatapaaminen 3.-4.10.2015

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietettävä Tampere-päivä avasi Diabetes-
keskuksen ovet kaikille toiminnastamme kiinnostuneille. Avoimen kutsumme oli 
kuullut noin 350 vierasta, osa heistä tuli bussilla kauempaakin, kun muutamat dia-
betesyhdistykset olivat ottaneet päivän retkiohjelmaansa.

Liiton henkilökunnan pyörittämät infopisteet tarjosivat tietoa ravitsemuksesta, jal-
kojenhoidosta ja diabeteskursseista. Päivä tarjosi mahdollisuuden myös diabetek-
sen riskitestin tekoon, verensokerin mittaukseen ja kehonkoostumismittaukseen. 
Aikuiselle oli myös luentoja ja lapsille tietenkin ongintaa ja kasvomaalausta. 

Keskustelupalstamme Kohtauspaikan aktiivit viihtyivät Diabeteskeskuksessa vielä 
kaikille avoimen tilaisuuden päätyttyä: heille järjestetty oma tapaaminen kesti sun-
nuntaihin ja toi paikalle noin 20 keskustelijaa.

Alueelliset juhlatapahtumat syksyllä 2015: Helsinki, Lappeenranta, 
Turku, Tampere, Rovaniemi, Kuopio, Kajaani, Vaasa

Diabetesliitto lähelläsi -kiertueen juhlatapahtumat kokosivat yli 750 vierailijaa ym-
päri Suomen (kävijämäärässä on mukana Diabeteskeskuksen Avoimet ovet, joka oli 
yksi aluetapahtumista). Tapahtumat oli tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Tarjolla 
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oli diabeteksen hoidon asiaa Pirjo Ilanne-Parikan ja Anneli Jylhän tahdittamana, 
liiton ja Yksi elämän näyttelyt sekä kahvia ja kastettavaa. Jokaisessa tapahtumassa 
oli mukana vähintään yksi edustaja liiton kultakin osastolta.

Lahjoitukset

60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Diabetesliitto sai lahjoituksia yksityishenkilöiltä, 
yhteisöiltä ja yrityksiltä yhteensä noin 15 700 euroa. Lisäksi Prima-Rakentajat Oy 
Leppänen lahjoitti 800 euroa nuorten diabeetikkojen tukemiseen ja lääkeyritys 
Sanofin diabetesyksikkö play & donate -keräyskampanjansa tuoton 6 340 euroa 
diabeteksen hoidon osaamiskeskusmallin edistämiseen. 

Diabetes 2016 -messut

Vuoden 2016 päätapahtuma, historian ensimmäiset Diabetes 2016 -messut järjes-
tetään Tampere-talossa 23.-24.9.2016. Messujen ohjelman ja markkinoinnin suun-
nittelu käynnistettiin tarkasteluvuoden aikana; mm. tapahtuman logo ja visuaali-
nen ilme julkaistiin ja verkkosivut avattiin.

Messut tarjoavat tietoa, kokemuksia ja elämyksiä diabeetikoille, läheisille ja am-
mattilaisille. Tavoitteenamme on 4 000 messukävijää, noin 100 yrityksen messu-
näyttely ja 200 ammattilaista erillisohjelmaan. Toteutamme Diabetes 2016 -messut 
yhteistyössä Expomark-nimisen messujärjestäjän kanssa. 
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Vuonna 2015 Diabetesliiton vakituisen henkilökunnan määrä oli keskimäärin 58 
(57) henkilöä  ja tehtiin yhteensä 60,5 (60,6) henkilötyövuotta. Vakinaisen henki-
löstön keski-ikä oli 50,9 (50,6) vuotta, ja keskimääräinen palveluksessa olon aika 
oli 18,5 (18,9) vuotta. Sijaisia ja määräaikaisia oli keskimäärin 10 (12). Työsuhteita 
tilikauden aikana oli 143 (144) ja palkkionsaajia 114 (164).

Henkilöstön ikärakenne

     – 29                 0                                                   0 %

30 – 39                 5                                                9,2 %

40 – 49               15                                              27,8 %

50 – 59               27                                              50,0 %

60 –                      7                                              13,0 %

Yhteensä            54                                               100 %

(toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 31.12.2015)

Työhyvinvointi

Tyky-toiminta jatkui edellisen vuoden tapaan, ja sen keskeisimmät muodot olivat 
kehityskeskustelut, työpaikkaruokailu, ammatillinen koulutus, ergonomiaohjaus, 
sisäinen viestintä sekä kuntosalin käyttömahdollisuus ja liikunta-/kulttuurisetelit. 

Syksyllä toteutettiin Eläkevakuutusyhtiö Varman laatima työhyvinvointikysely. Tu-
loksien purkutilaisuus pidettiin tammikuussa 2016. Seuraava työhyvinvointikysely 
toteutetaan vuoden 2017 syksyllä. Tutkimus on liitolle veloitukseton ja kuuluu Var-
man työhyvinvointipalveluihin. 

Kevään henkilökuntapäivänä pidettiin jo tavaksi tulleet piha- ja puutarhatalkoot. 
Henkilökuntayhdistys Dippo järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia, mm. hen-
kilökunnan pikkujoulun.

Diabetesliiton henkilökuntaa osallistui liiton juhlajärjestöpäiville ja siihen liittyvään 
Tampereen kaupungin vastaanottoon.

Työterveyshuollosta vastasi edelleen Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuolto teki 
ikäkausitarkastuksia työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Terveenä työssä 
- Aktiivisen aikaisen tuen malli on edelleen käytössä. Henkilöstön hyvinvointia ja 
jaksamista kuvaavat sairauspoissaolot olivat hyvällä tasolla. Sairauspoissaolopäi-
viä oli 6,0 (6,3) henkilötyövuotta kohti ja sairauspoissaoloprosentti oli 2,72 (2,85).

Työsuojelutoimikunta kävi toukokuussa opinto- ja tutustumiskäynnillä Kangasalla 
Kuntoutumiskeskus Apilassa. 

Diabetesliiton henkilökunnan koulutuskustannukset olivat 15 632 euroa (18 703).

Henkilöstö
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Diabetesliiton taloudellinen tilanne juhlavuonna 2015 oli vakaa. 

Tilikauden tulos oli talousarvion mukainen - ylijäämää 1 722,45 euroa (200 154,71 
vuonna 2014) -, ja likviditeettitilanne oli hyvä koko vuoden. Varsinaisen toiminnan 
tuotot olivat 4 139 153 euroa (4 499 681), eli 8,7 prosenttia (360 528 euroa) edel-
lisvuotta pienemmät. Varsinaisen toiminnan tuottojen osalta talousarvio alitettiin 
86 858 eurolla. 

Tuottojen alitukseen vaikutti osittain se, että Kelan kurssivuorokausien osalta jää-
tiin budjetoidusta 282 kurssivuorokautta ja lisäksi yksi perhekurssi jouduttiin pe-
ruuttamaan. Kelan kokonaistuotoissa jäätiin budjetista 60 000 euroa.

Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus oli 954 000 euroa (954 000). Yleisavus-
tus ei sisälly varsinaisten tuottojen summaan, kuten eivät myöskään varainhankin-
nan tuotot, jotka olivat 892 460 euroa (745 808) alittaen budjetin 67 540 eurolla. 
Raha-automaattiyhdistyksen muut avustukset liitolle olivat: sopeutumisvalmen-
nukseen 196 000 euroa ja jäsenjärjestöille 30 000 euroa, yhteensä 226 000 euroa 

(226 000) sekä Yksi elämä -hankkeeseen 819 000 euroa (817 000). Jäsenjärjestö-
avustuksista siirrettiin 2 650 euroa käytettäväksi vuonna 2016.  

Henkilöstökulut lakisääteisin sosiaalikuluin olivat 3 037 384 euroa (2 958 965) alit-
taen budjetin 58 936 eurolla. Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttivat mm. henki-
lökunnan lomarahojen vaihto vapaiksi, budjetoitua pienempi toteuma maksetuissa 
palkkioissa ja joidenkin suunniteltujen rekrytointien myöhäisempi toteutusajan-
kohta.  

Tilikauden poistot olivat 163 185 euroa (207 818) alittaen talousarvion 32 246 eu-
rolla. Poistoihin vaikutti mm. Diabeteskeskuksen majoitushuoneiden ja joidenkin 
toimistohuoneiden ikkunaprofiilien uusinta syksyllä (35 kpl). Urakkahinta oli yh-
teensä 28 362 euroa, joka rahoitettiin omilla tuotoilla. Urakan rakennusvalvojana 
toimi RI Tuomo Ylä-Rotiala Infonia Oy:stä ja urakoitsijana Karelia Ikkunat Oy. 

Toiminnan muut kulut olivat yhteensä 2 488 090 euroa (2 658 533) ilman poistoja 
ja henkilöstökuluja vapaaehtoisine henkilöstökuluineen. Toiminnan kulujen alitus 
talousarvioon nähden oli 33 548 euroa. 

Järjestötoimintojen tulos oli 11 135 euroa (212 748) ylijäämäinen. Joulumerkkien 
nettotuotto oli 115 829 euroa (184 675) ja arpajaisten 100 138 euroa (ei arpajaisia 
2014). Ammatillinen koulutus ja asiantuntijapalvelu jäivät 53 266 euroa budjetoi-
dusta tuottotavoitteesta. Jäsenmaksutuotot laskivat edellisvuodesta 8 721 euroa. 
Jäsenmaksu oli seitsemän euroa edellisten vuosien tapaan. 

Kuntoutustoiminnan tulos oli 9 412 euroa alijäämäinen johtuen pääosin tuottojen 
alituksesta 80 835 eurolla budjetoituun nähden, vaikka sopeutusta tehtiin sekä 
henkilöstökuluissa että muissa kuluissa yhteensä 37 100 eurolla. 

Talous
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Viestintä; 1272; 21,2 %

Kurssitoiminta; 
1506; 25,2 %

Järjestötoiminta; 2053; 
34,3 %

Varainhankinta; 
208; 3,5 %

Yksi Elämä; 784; 13,1 %

Muut; 164; 2,7 %

Diabetesliiton kulut toiminnoittain 2015 
yhteensä 5 986 521 euroa

RAY-yleisavustus; 
954; 15,9 % Muut RAY-avustukset; 

223; 3,7 %

Kelan kurssit; 
770; 12,9 %

Varainhankinta; 
501; 8,4 %

Aineistomyynti; 
278; 4,6 %

Ammatillinen koulutus; 
317; 5,3 %

Muut tuotot; 
232; 3,9 %

Tilausmaksut; 
543; 9,1 %

Ilmoitustuotot; 
368; 6,1 %

Kuntoutus; 
615; 10,3 %

Jäsenmaksut; 
391; 6,5 %

RAY - Yksi elämä; 
795; 13,3 %

Diabetesliiton tuotot lajeittain 2015 
yhteensä 5 986 521 euroa

Viestintä; 1198; 20,0 %

Kurssitoiminta; 
1386; 23,2 %

Järjestötoiminta; 
48; 0,8 %RAY-yleisavustus; 954; 

15,9 %

Muut RAY-avustukset; 
223; 3,7 %

Yksi elämä hanke; 
795; 13,3 %

Varainhankinta; 892; 
14,9 %

Muut; 491; 
8,2 %

Diabetesliiton tuotot toiminnoittain 2015 
yhteensä 5 986 521 euroa

Muut kulut (sis poistot 163); 
1176; 19,6 %

Sos.kulut; 
624; 10,4 %

Painotyöt; 
214; 3,6 %

Matka- ja kokousk.; 
303; 5,1 %

IT kulut; 
199; 3,3 %

Kiinteistökulut; 
349; 5,8 %

Ravintokulut; 
135; 2,3 %

Palkat; 
2425; 40,5 %

Palkkiot; 
78; 1,3 %

Postituskulut; 276; 4,6 %

Var.hank.; 
208; 3,5 %

Diabetesliiton kulut lajeittain 2015 
yhteensä 5 986 521 euroa
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Liittohallitus 2015

24.5.2015 saakka

Puheenjohtaja  Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki

I varapuheenjohtaja Johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari

II varapuheenjohtaja Diabeteshoitaja Riitta Pajarinen

Jäsenet: LT, professori Tero Kangas 

  Osastonylilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti

  Group controller Anders Laurén

  Kansanedustaja Antti Rantakangas

  Diabeteshoitaja Marja Rautavirta

  Maakuntaneuvos Marjatta Stenius-Kaukonen

Liittohallitus 2015

24.5.2015 lähtien

Puheenjohtaja  Johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari

I varapuheenjohtaja  Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki

II varapuheenjohtaja Opintosihteeri Nelli Bäckman

III varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Eija Räihä

Jäsenet: Sisätautiopin professori Hannu Järveläinen

  Johtaja Antti Kivelä 

  Group controller Anders Laurén

  Apteekkari Stina Parkkamäki

  Hallintojohtaja Timo Rajala

  Kansanedustaja Antti Rantakangas 

  Diabeteshoitaja Marja Rautavirta 

  Toimitusjohtaja Sari Siikasalmi

  Professori Erkki Vartiainen

Tilintarkastusyhteisö 2015

  Idman Vilén Grant Thorton Oy

  

Tilintarkastajat 2015

  KHT Mirja Juusela

  KHT Kalle Kotka 

  KHT Marko Vehniä

Luottamushenkilöt
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Lääkärineuvosto 2015

Puheenjohtaja: Professori, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Johan 
Eriksson, Espoo, 23.5. saakka ja lähtien

Varapuheenjohtaja: Sisätautien erikoislääkäri Ari Aimolahti, Helsinki

Sihteeri: Erityisasiantuntija Riitta Vuorisalo, Diabetesliitto

Jäsenet:

Sisätautien erikoislääkäri Suvimarja Aranko, Helsinki

Sisätautien, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Kirsi Ekola, Tampere, 
23.5. saakka ja lähtien

Sisätautien erikoislääkäri Pirjo Ilanne-Parikka, Diabetesliitto

Professori Hannu Järveläinen, Turku, 23.5. saakka ja lähtien

Sisätautien ja endokrinologia erikoislääkäri Minna Koivikko, Oulu

Osastonylilääkäri Jorma Lahtela, Tampere

Dosentti, lastentautien erikoislääkäri Päivi Miettinen, Espoo 

Dosentti, lastentautien erikoislääkäri Harri Niinikoski, Turku, 23.5. saakka ja lähtien 

Dosentti, sisätautien erikoislääkäri Jussi Pihlajamäki, Kuopio, 23.5. saakka ja lähtien

Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Heikki Saha, Tampere

Yleislääketieteen erikoislääkäri Jouko Saramies, Savitaipale

Dosentti, silmätautien erikoislääkäri Paula Summanen, Helsinki, 23.5. saakka ja läh-
tien

Yleislääketieteen erikoislääkäri Hilkka Tirkkonen, Outokumpu

Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Timo Tuominen, Savonlinna

Naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri Marja Vääräsmä-
ki, Oulu

Ravitsemustoimikunta  2015 

Puheenjohtaja: Tutkija Katri Hemiö, Helsinki,  23.5. saakka

Lehtori Terttu Huupponen, Helsinki, 23.5. lähtien

Sihteeri: Ravitsemusterapeutti Liisa Heinonen, Diabetesliitto 

Jäsenet:

Ravitsemusterapeutti Eliina Aro, Diabetesliitto

Ravitsemusterapeutti Sanna Hirvonen, Turku Lehtori 

Terttu Huupponen, Helsinki, 23.5. saakka

Ravitsemusterapeutti Liisa Kalttila, Tampere

Yliopistotutkija Marjukka Kolehmainen, Kuopio, 23.5. lähtien

Ravitsemusterapeutti Marjukka Lauhkonen, Valkeakoski

Emäntä Anja Majala-Eklund, Diabetesliitto

Ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen, Diabetesliitto

Ravitsemusterapeutti Leena Sampo-Viitaniemi, Tampere, 23.5. saakka ja lähtien

Diabetes ja lääkäri -lehti

Tieteelliset toimittajat:

Dosentti Jorma Lahtela, Tampere

LK (väit.), kansainvälinen koordinaattori Carol Forsblom, Helsinki

Diabeteshoitajat ry:n edustaja: Diabeteshoitajat ry:n tiedottaja, diabeteshoitaja 
Päivi Lehtimäki, Uusikaarlepyy (lehdet 1 - 4/2015)

Diabeteshoitajat ry:n tiedottaja, diabeteshoitaja Heidi Mäkinen, Kotka (lehti 5/2015)
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Frigård Katri, Helsinki

Hautakoski Elina, Kuikka (Jyväskylä)

Hohenthal Kimi, Vantaa

Mykkänen Anssi, Vantaa

Sanna Piilola, Noormarkku (Pori) 

Öhman Meri, Tampere (puheenjohtaja)
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Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 Toteuma 2015 

Diabetesliitto tuot-
taa laadukkaita ja 
vaikuttavia koulu-
tus- ja asiantunti-
japalveluita. 

Koulutukseen osallistuvien ja 
koulutusta tilaavien  
asiakaspalaute 
 
Yhteistyökumppaneiden palaute 
 

Kokonaisarvosana koulutukseen osallistuneiden palaut-
teissa on yli 4,5 (asteikko 1-5). 
 
Koulutustilaajien asiakaspalaute 
 
 
Tehdään monipuolisesti yhteistyötä muiden kouluttajata-
hojen kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutusten järjestämisprosessia, sisältöjä ja kouluttajien 
kouluttajataitoja tuetaan ja kehitetään. 

Kokonaisarvosana koulutukseen osallistuneiden palaut-
teissa oli 4 (N= 250).  
  
Tilaajapalaute otettiin käyttöön. Saatujen palautteiden 
kokonaisarvosanan keskiarvo oli 4,6 (N=38).  
 
Yhteistyötä tehtiin mm. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton 
Superin, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Fioca 
Oy:n/Sairaanhoitajaliitto kanssa. Diabetesosaaja 2015 -
tapahtumaan osallistui 135 terveydenhuollon ammatti-
laista. Koulutuskiertueen suunnittelu MediUutisten kanssa 
käynnistyi. Porvoon Point Collegen ja Luksia ammattiopis-
ton kanssa käynnistettiin Diabetesvastuuhoitaja -
koulutuksen suunnittelu. 
 
Toiminnan ohjausjärjestelmään liittyvä kehittämistyö 
käynnistyi syksyllä, ja tätä kautta tuetaan toimintakäytän-
töjen sujuvuutta ja nostetaan esille osaamisen kehittä-
mistarpeita. 

Liiton asiantunti-
juus tunnetaan ja 
tunnustetaan ja 
liitto saa yhteis-
kunnassa läpi ta-
voitteitaan, jotka 
liittyvät diabetek-
sen hoidon ja eh-
käisyn järjestämi-
seen sekä diabe-
testa sairastavien 
asemaan ja hoidon 
edellytyksiin. 

Keskeisten työryhmien jäsenyydet 
sekä yhteiskunnalliseen päätök-
sentekoon liittyvien kirjallisten ja 
suullisten lausuntojen määrä 
 
Asiantuntija-artikkelien,  
kommentointien ja haastattelujen 
määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liitto vaikuttaa siihen, että terveydenhuollon uudistuksis-
sa turvataan diabeetikoiden hyvä hoito ja että hoito- ja 
kuntoutussuunnitelma laaditaan diabetesta sairastavien 
hoidon perustaksi. 
 
Ylilääkärin ja muun henkilökunnan työpanosta suunna-
taan aikaisempaa enemmän yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen ja asiantuntijatyöhön. Yhteiskunnallista vaikutta-
mista tehostetaan tukemaan strategian tavoitteita. 
 
 
 
 
 
 
 

Järjestösuunnittelijoiden pitämiä luentoja hoitosuunni-
telmasta on pidetty 14 yhdistyksessä.  
 
 
Diabetesliitto on ollut kuultavana eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunnassa (sairausvakuutuslaki ja lääkelaki). 
Tavattu Kelan ja stm:n edustajia. 
Diabetesliiton puheenvuoro/edustus Kansallisessa Diabe-
tesfoorumissa, Medifoorumissa, Lääkefoorumissa, Kun-
toutuspäivillä, Apteekkariliiton seminaarissa, Sovelin 
kokouksessa. Toiminnanjohtaja on Tarttumattomat-
verkoston johtoryhmässä ja Soste ry:n valtuutettu. 
Diabetesliitto ja sen asiantuntijat saivat medianäkyvyyttä 
Inhimillinen tekijä ja Studio 55 -ohjelmista paikallislehtiin 
ja -radioihin. Lehtijuttuja joissa oli haastateltavana joku 
Diabetesliiton edustaja – useimmiten ylilääkäri – oli useita 
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Toiminnan vaikuttavuus jatkuu

2 
 
 

 
 
 
 
Yhdistysten tukeminen  
vaikuttamistoiminnassa 

 
 
 
Edistetään tyypin 1 diabeetikoiden hoidon kehittämistä ja 
keskittämistä riittävän asiantuntemuksen omaaviin yksi-
köihin ja tiimeille Tyypin 1 diabeteksen hoidon kehittämi-
nen -työryhmän loppuraportin suositusten mukaisesti. 
 
 
 
Julkaistaan Diabetesbarometri 2015 ennen eduskuntavaa-
leja. 
 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatimiseksi koulute-
taan yhdistyksiä sekä järjestetään yleisötilaisuuksia dia-
beetikoille yhteistyössä yhdistysten kanssa. 
 
Tuetaan diabetesyhdistyksiä vaikuttamaan sote-
uudistuksen sisältöön alueellaan. 

kymmeniä vuoden aikana. Omilla verkkosivuilla julkaistiin 
noin 150 tiedotetta ja 21 blogikirjoitusta. 
 
Pidetty asia esillä: mm. Kansallinen Diabetesfoorumi, 
lausuntomme sote-uudistuksesta, Toimijasymposium, 
Tiimiklubi, haastattelut ja blogitekstit, eduskunnan diabe-
tesryhmä, yhdistysten kanssa yhteiset mielipidekirjoituk-
set sanomalehdissä eduskuntavaalien aikaan. Julkaisim-
me 5 faktaa diabeteksesta -infolehtisen, 
 
Diabetesbarometrin julkaisu siirtyi Maailman diabetes-
päivän 14.11. yhteyteen. 
 
Hoitosuunnitelmaluentoja järjestettiin kevään aikana 14.  
Osallistuimme MediUutisten hoitosuunnitelma-aiheisen 
seminaarikiertueen suunnitteluun. 
 
Kevään alueellisilla neuvottelupäivillä oli pääaiheena 
vaikuttaminen sote-uudistukseen.  

Diabetesliiton 
toiminta vastaa 
diabetesta sairas-
tavien ja heidän 
läheistensä tarpei-
siin saada tietoa ja 
tukea omahoitoon 
ja diabeteksen 
kanssa elämiseen. 
 
 
 
Hankkeissa kehite-
tään aktiivisesti 
diabeteksen hoitoa 
sekä diabeteksen ja 
valtimosairauksien 
ehkäisyä, vertais-
toimintaa ja kun-
toutusta. 

Liiton jäsenyhdistysten  
jäsenmäärä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aineistojen menekki ja tilausten 
lukumäärä, nettisivustojen käyttö  
 
 
Hankkeiden eteneminen suunni-
tellusti  
 

 
 
Tapa toimia ja viestiä on muuttunut brändin kehittämis-
työn tulosten mukaisesti. Liitolla on uusi visuaalinen ilme.  
 
 
 
Juhlavuotta on hyödynnetty liiton tunnetuksi  
tekemisessä.  
 
 
 
 
 
 
 
Tuodaan diabetesta sairastavien omahoidon tueksi uusia 
työkaluja, kuten D-opiston kurssit ja D-avain osaamisen 
itsearvioinnin välineeksi. 
 

Jäsenyhdistyksissä oli henkilöjäseniä 55 044. 
 
Brändiohjeistoon perustuva uusi visuaalinen ilme hyväk-
syttiin kesäkuussa ja otettiin käyttöön syksyn aikana. 
Uuden ja uusitun materiaalin yhteydessä noudatettin 
brändiohjeiston linjaamaa puhetapaa. 
 
Diabetes-lehti 2/2015 oli liiton juhlanumero. Historiikkivi-
deo on ollut toukokuusta lähtien liiton verkkosivuilla 
katsottavissa.  Sosiaalisen median kanavissa on nostettu 
esiin liiton toimintaa juhlavuoden näkökulmasta. Juhla-
vuoden tapahtumissa on tehty tunnetuksi liiton toimintaa. 
 
Diabetes-lehden levikki oli 61 361. Diabeteksen hoidon 
tukiaineistoja välitimme 42 000. Diabetes.fi-sivuilla oli 
yksilöityjä kävijöitä noin 888 000. 
 
D-opistossa oli neljä Tyyppi 2 tutuksi -kurssia, Tyyppi 1 -
kurssin suunnittelu toteutui. D1- avaimesta tehty nettiver-
sio, käyttäjäpilotti käynnistyi syksyllä. 
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 Viestitään ja vaikutetaan hoitosuosituksiin ja -polkuihin, 
jotta kuntoutus ja vertaistoiminta mielletään terveyden-
huollossa kiinteäksi osaksi hoitoa. 
 
Järjestetään päättäjäseminaari psykososiaalisten asioiden 
esiin nostamiseksi. 

Harjoittelijan työnä on tehty perusselvitys hoitopolkujen 
sisällöistä ja kehittämismahdollisuuksista. Kehitystyö on 
aloitettu muutaman organisaation kanssa. 
 
Päättäjäseminaaria ei toteutettu. 

Diabetesliitolla 
on asiakkaiden 
tarpeita/kysyntää 
vastaava moni-
puolinen, saavu-
tettava ja laadu-
kas kuntoutus-
toiminta. 
 
 
 

Kuntoutusasiakkaat ovat tyytyväi-
siä ja toiminta vastaa rahoittajien 
standardeja ja linjauksia 
 
Kuntoutuksen osallistujamäärät, 
kuntoutuksen vaikutukset sekä 
asiakaspalaute kuntoutujilta ja 
maksajilta 
 
 

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

Kurssityypistä riippuen kurssien kokonaiskeskiarvo as-
teikolla 1–5 oli 4,7-4,8.  Erinomaiseksi (arvosana 5) kurs-
sin arvioi 45–98 % ja hyväksi (arvosana 4) 48–74 % eri 
kurssien osanottajista.  

Hakijoiden vähäisyyden vuoksi Kelan perhekursseista yksi 
peruttiin. Muut Kelan kurssit toteutuivat lähes budje-
toidusti, lukuun ottamatta yksittäisiä viime hetken peruu-
tuksia. Diabeteskurssien vuorokausia toteutui koko vuon-
na 6 974 (v. 2014: 7 559) ja kursseille osallistui 1 276 (v. 
2014: 1 424) henkilöä. Kelan rahoittamien kurssien kurs-
sivuorokausia toteutui 3 328 - osallistujia 546, ostopalve-
lukurssien vuorokausia toteutui 2 015 - osallistujia 403 - 
ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia kurssivuoro-
kausia toteutui 1 631 – osallistujia 327.  
Yhteensä kurssipaikkojen (henkilöiden) toteutuma budje-
toituun verrattuna oli 93 %. 

Diabetesliiton laatupäällikkö ja palvelutoiminnan laatu-
vastaava nimitettiin, ja suunnitelma organisoinnista ja 
laatujärjestelmän käyttöönoton etenemisestä tehtiin. 

Maksajien palautetta ei selvitetty. Sen sijaan osallistuim-
me Lapin yliopiston ja Kelan tekemään Sopeutumisval-
mennus-tutkimukseen. Sen asiakaskyselyt tehtiin 2014-
2015, ja hoitoyksiköille on tulossa kysely vuonna 2016.  

ICF-luokituksen mittaristoja hyödynnettiin Kelan ohjeiden 
mukaan arvioinnissa. 
 
Suunnitelma järjestökuntoutuksen järjestämisestä alueilla 
on työn alla. Kelan kauden 2017-2020 standardeista on 
annettu lausunto. 

Toiminnan vaikuttavuus jatkuu
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Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 Toteuma 2015 

Talous on tasapai-
nossa. 

Vähintään nollatulos sekä järjestö-
toiminnoissa että palvelutoiminnas-
sa 

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

Tehtiin useita palvelu- ja materiaalikilpailutuksia. 
Tilinpäätöksen kokonaistulos +1.722,45 e, lähellä budje-
tin nollatulosta. Palvelutoiminta hieman alijäämäinen ja 
järjestötoiminta  ylijäämäinen.  
 
Veloitukset ja perusteet tarkistettiin tammikuussa. 

Diabeteskeskus-
kiinteistö ja sen 
ympäristö pysyy 
hyvässä kunnossa. 
 

Toimintatilojen kunto ja asiakaspa-
laute 

Kunnostetaan toimitiloja kuntoarvioinnin ja asiakasapa-
lautteen pohjalta. 
 
 
 
Parannetaan vesi- ja jätevesihuoltoa. 

Majoitushuoneet saatiin valmiiksi. Syyskuun aikana 
vaihdettiin ikkunaprofiilit majoitus- ja kurssipuolen 
huoneissa. Ruokasalin sisutuksen uudistus toteutettiin.  
 
RAY myönsi investointirahoitusta 20 teur v. 2016 ja 7 
teur v. 2017. Hanke tulee etenemään/valmistumaan 
kunnallisena  toteutuksena vuoden 2016 aikana.  

Ilmoitusmyynti, 
varainhankinta ja 
liiton palvelujen 
sekä jäsenyyden 
markkinointi onnis-
tuu. 

Euromääräinen tulos, liiton palve-
luiden kysyntä, osallistumiset ta-
pahtumiin 
 
 
 

Ilmoitusmyynnissä tavoitellaan laajempaa asiakaskun-
taa. 
 
 
 
Kannatusjäsenyyttä markkinoidaan aktiivisesti. 
 
 
Järjestetään juhla-arpajaiset. 
 
Diabetesliiton 60-v-juhlavuoden tapahtumat hyödynne-
tään markkinoinnissa. 
 
 
Vuoden 2016 Diabetesmessujen suunnittelu käynnistyy. 

Diabetes-lehden ilmoitusmyynti  ylitti budjetoidun ta-
voitteen noin 10 000 eurolla ja Diabetes ja lääkäri –
lehden ilmoitusmyynti lähes 40 000 eurolla.   
 
Käynnistimme kannattajajäsenyyden markkinoinnin. 
 
Arpajaisten nettotuotto oli noin 100 000 euroa. 
 
Juhlavuoden tapahtumien kautta tavoitimme viesteil-
lämme satoja diabetesyhdistysten jäseniä ja muita dia-
betesta sairastavia. Avoimia tapahtumia oli 15. 
 
Messujen suunnittelu käynnistyi yhteistyökumppanin 
kanssa. Eri toimintasektorien edustajista koottiin talon 
sisäinen ohjelmatyöryhmä. 
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Menestystekijä  Arviointikriteeri Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 Toteuma 2015 
Diabetesliiton ja 
paikallisyhdistysten 
toiminta pystyy 
vastaamaan yhteis-
kunnallisen ja kult-
tuurisen muutoksen 
asettamiin haastei-
siin. 
 
Diabetesliiton ja 
paikallisyhdistysten 
toiminnalla on veto-
voimaa. 

Löydetään uusia toiminta- ja orga-
nisoitumistapoja (eri ryhmille) 
 
 
 
 
 
Jäsenyhdistysten jäsenmäärän 
muutos 

Kannustetaan yhdistyksiä löytämään vaikuttavampia 
alueellisia yhteistyön muotoja. 
 
 
Perustetaan vertaisyhteisö verkkoon rekrytoimalla ja 
kouluttamalla vapaaehtoisia sähköisen median käyt-
töön. 
 
Ryhdytään keräämään yhdistyksiltä säännöllisesti tieto-
ja toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. 

Alueellisilla neuvottelupäivillä oli keväällä yhtenä tee-
mana yhdistysten ja keskusliiton yhteinen sote-
vaikuttaminen 
 
Deeblogi käynnistyi tammikuussa 14 kirjoittajan voimin.  
 
 
Kysely tehdään keväällä 2016. 

Diabetesliitolla on 
toimivat ja jäsenis-
töä palvelevat verk-
kopalvelut. Aktiivisia 
verkossa. 

Kävijämäärät, palaute, käyttäjä-
määrät 
 
 
Digitaalisten palveluiden määrä 
 
 
 

Eri kohderyhmien tarpeita palveleva uusi verkkopalve-
lukokonaisuus määritellään ja toteutus kilpailutetaan. 
 
Diabetes.fi-sivustolla julkaistaan ensimmäiset opaskirja-
set sähköisinä julkaisuina. 
 
D-opistossa on tarjolla kurssi myös tyypin 1 diabetesta 
sairastaville. 

Uudistustyö eteni loppuvuodesta työpajoin ja nykyisen 
yhteistyökumppanin kanssa. 
 
Aloitamme sähköisten opaskirjasten julkaisun uudiste-
tussa verkkopalvelussa 2016. 
 
Kurssin pilotointi helmikuussa 2016 yhteistyössä Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin kanssa. 
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Menestystekijä  Arviointikriteeri  Toimenpiteet ja tavoitteet 2015 Toteuma 2015 
Diabetesliitolla on 
osaava, motivoitu-
nut ja hyvinvoiva 
henkilökunta. 

Henkilöstön työtyytyväisyys 
 
Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslu-
vut 

Toteutetaan työtyytyväisyyskysely. 
 
 
 
Suunnitellaan henkilöstötilinpäätös. 
 

Kysely toteutettiin marraskuussa. Kokonaistulos paran-
tui: ka. 3,7 > 3,9. Työtyytyväisyys on parantunut vuodes-
ta 2013: 7,2 > 8,1. 
 
Toteutus siirretty vuosiin 2017-2018; 2017 hankittava 
uusi työajanseurantaohjelma tarjoaa tähän hyvät työka-
lut. 

Diabetesliitolla on 
selkeä toimintajär-
jestelmä. 

Laatujärjestelmä olemassa määri-
teltyine osioineen ja aikataulutettu-
na 

Laatujärjestelmä on käytössä palvelutoiminnassa. SHQS:n mukainen laatutyö käynnistettiin ja vastuuhen-
kilöt valittiin. 

Luottamushenkilöt 
ja henkilöstö toimi-
vat liiton tavoittei-
den toteuttamiseksi 
ja jakavat yhteisen 
näkemyksen liiton 
toiminnasta. 

Selkeä työnjako päätöksenteon, 
asiantuntijaelinten ja operatiivisen 
toiminnan kesken 

Strategian mukaiset päätökset pannaan toimeen yhdis-
tysten, luottamushenkilöiden, asiantuntijaelinten ja 
henkilöstön yhteistyönä. 
 
Tavoitteena on Diabetesliiton brändin mukainen toimin-
tatavan muutos. 

Toteutuu jatkuvana toimintana. Strategian uudistami-
nen aloitettiin. 
 
 
Brändiä jalkautettiin henkilöstön, päätöksentekijöiden ja 
yhdistysten parissa sekä yhteistyökumppanin kanssa 
että omin voimin vedetyissä työpajoissa.   

 



Yhdistävä
tekijä.

Diabetesliitto
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
03 2860 111

diabetesliitto@diabetes.fi
etunimi.sukunimi@diabetes.fi

www.diabetes.fi

www.facebook.com/Diabetesliitto
twitter.com/diabetesliitto


