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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Perinteistä järjestötoimintaa haastavat mo-

net samanaikaiset tekijät. Yksilöllistyneessä 

yhteiskunnassa järjestöjen tarjoamat palvelut 

ja yhteisöllisyys eivät vastaa läheskään kaik-

kien mahdollisten jäsenten tarpeita ja toivei-

ta.  Järjestötoiminnankin pitää pystyä vas-

taamaan yhä yksilöllisempiin toiveisiin ja 

tarpeisiin. Myös yhteisöllisyys etsii uusia 

muotoja. Motivaatioksi yhdistystoimintaan 

osallistumiseksi ei monelle enää riitä sairaus, 

eikä pelkästään sen perusteella liitytä paikal-

lisen potilasyhdistyksen jäseneksi kuten en-

nen. 

Ihmisten osallistuminen järjestötoimintaan 

on muuttunut ja muuttumassa koko ajan. 

Monet suomalaiset pitkään toimineet järjes-

töt ovat saman haasteen edessä: miten saada 

nuoria ja työikäisiä mukaan järjestön toimin-

taan. Diabetesliiton jäsenmäärän kasvu on 

pysähtynyt, ja vuonna 2011 jäsenmäärä vä-

heni ensimmäisen kerran ilman että taustalla 

olisi ollut jäsenyhdistyksen toiminnan lak-

kauttamista. Alle 60-vuotiaiden jäsenten 

määrä on Diabetesliitossa vähentynyt jo 

pidemmän ajan. Jäsenmäärä on pysynyt liki 

ennallaan vain yli 60-vuotiaiden jäsenten 

määrän kasvun ansiosta. 

Sähköinen viestintämaailma ja sen yhteisö-

palvelut tarjoavat runsaasti tietoa sairauksis-

ta ja niiden hoidosta sekä toimivat vertaistu-

en kanavina eivätkä monet ihmiset tunne 

tarvetta liittyä yhdistyksen jäseneksi. Diabe-

tesliiton ja sen jäsenyhdistysten haasteena 

on kehittää omaa toimintaansa niin, että 

nykyistä suurempi osa diabeetikoista ja hei-

dän läheisistään sekä ammattilaisista kuiten-

kin vakuuttuisi jäseneksi liittymisen arvosta ja 

hyödystä.  

Tutkimukset ja arkihavainnot kertovat sa-

maan aikaan, että yhdistysaktiivisuus ja halu 

tehdä yhdessä eivät ole kadonneet. Valinta 

vain kohdistuu entistä useammin ketteräm-

piin ja kapea-alaisempiin järjestöihin ja yhtei-

söihin, jotka painottavat tekemistä ja hyväk-

syvät lyhytaikaisenkin sitoutumisen. Vuosiko-

koukset, toimintasuunnitelmat, tilinpäätök-

set, muodolliset kokoukset ja muut järjestö-

toiminnan perinteiset osallistumisen tavat 

eivät houkuta uusia sukupolvia entisessä 

määrin. Osa jäsenistöstä mieltää itsensä 

myös enemmän asiakkaaksi kuin jäseneksi: 

järjestöön kuulutaan, koska se tarjoaa itselle 

sopivia palveluita tai se ajaa itselle tärkeitä 

asioita. Asiakkuuteen ei useimmiten liity 

minkäänlainen sitoutuminen järjestötyöhön. 

Kuntarakenteen ja erityisesti sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelujärjestelmän muutok-

set ovat käynnissä seuraavat vuodet. Palvelu-

rakenteet tulevat moninaistumaan. Samalla 

potilaiden valinnanvapaus lisääntyy. Diabee-

tikoiden osalta erityisiä haasteita ovat hoidon 

jatkuvuuden turvaaminen, riittävän asiantun-

temuksen ja osaamisen varmistaminen hoi-

topaikoissa ja kuntoutuksen niveltäminen 

osaksi diabeetikoiden hoitoprosessia. Mo-

ninaistumisen ja valinnanvapauden lisäänty-

misen kääntöpuolena on eriarvoisuuden 

kasvamisen riski: järjestelmässä pärjäävät 

vain ne, jotka osaavat ja jaksavat pitää kiinni 

oikeuksistaan. 

Alueellisen kehityksen erilaistuminen ja ter-

veydenhuollon kustannuspaineet lisäävät 

vaaraa, että eriarvoisuus hoidon saatavuuden 

osalta lisääntyy. Ennusteiden mukaan väestö 

keskittyy entisestään 

suuriin kasvukeskuksiin 

seuraavien vuosien aika-

na. Vastaavasti isossa 

osassa maata väki vähe-

nee ja huoltosuhde heik-

kenee, kun iäkkäiden 

osuus väestössä suurenee 

nopeammin kuin kasvu-

keskuksissa. 

Diabeteksen ja sen lisä-

sairauksien hoito on ke-

hittynyt paljon viime 

vuosina. Uudet hoito-

muodot sekä hoitoväli-

neiden ja lääkkeiden 

kehitys mahdollistavat 

yhä paremmat hoitotu-

lokset. Hyvän hoidon 

toteuttaminen edellyttää hyvää hoidonope-

tusta ja ohjausta huomioiden diabeetikoiden 

yksilölliset voimavarat ja kuntoutuksen tar-

peet. Kehittynyt hoito mahdollistaa diabeeti-

koille entistä paremman elämän ilman sai-

rauden tuomia rajoitteita. Osa uusista hoi-

tomuodoista ja lääkkeistä on kuitenkin mer-

kittävästi aiempaa kalliimpia, eikä niitä aina 

oteta käyttöön siinä laajuudessa kuin diabee-

tikoiden hyvä hoito edellyttäisi.  

Yhä useampi sairastuu diabetekseen 

Diabetes on yksi nopeimmin yleistyvistä kansansairauksistamme. 

Sitä sairastaa noin 500 000 suomalaista. Tyypin 1 diabeetikoita on 

noin 40 000, joista lähes 4 000 on alle 15-vuotiaita lapsia. 

Kelan tilastotietokanta Kelasto kertoo, että vuoden 2011 lopussa 

diabeteksen lääkehoidon erityiskorvausoikeuden piirissä oli 253 

102 henkilöä, mikä oli 

33 383 henkeä enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Hoitoa 

diabetekseen saa noin 300 000 suomalaista, mutta väestötutki-

musten mukaan liki 200 000 tyypin 2 diabetesta jo sairastavaa on 

toteamatta. 

Tyypin 2 diabeetikoiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä 

vuodessa. Tyypin 1 diabetesta sairastavien määrä on samassa 

ajassa kasvanut kolmanneksella. 
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Me vaikutamme, 
meitä arvostetaan ja 
meitä kuunnellaan 

diabetesasioissa

Toimimme 
monipuolisesti, 

paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja 

verkossa

Olemme keskeinen 
suomalainen 

diabetesyhteisö

Jokaisella diabeetikolla 
on mahdollisuus saada 

meiltä apua ja tukea 

Meistä vallitsee 
aktiivinen ja 

vetovoimainen 
mielikuva

Meidän Diabetesliitto 

2020!

Yhteisössämme on 
puolet suomalaisista 

diabeetikoista ja kaikki 
diabetesammattilaiset
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STRATEGISET VALINNAT

1. Liitto tukee diabeetikoiden asemaa, heidän hoitonsa kehittämistä 
sekä diabeteksen ehkäisyä 
 Liitto kehittää aktiivisesti diabeteksen hoito- ja ehkäisymenetelmiä 

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

 Liitto on mukana hoitomenetelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa 

 Näitä toteutetaan muun muassa erilaisin hankkein 

 
2. Jäsenyys- ja osallistumismahdollisuuksia monipuolistamalla luodaan 

kaikille kiinnostuneille mahdollisuus löytää oma tapansa osallistua 
ja olla jäsen. 
 Järjestöohjauksella tuetaan jäsenyhdistysten toiminnan kehittämistä ja 

uudistamista 

 Kehitetään liiton palveluita jäsenille 

 Tuetaan jäsenjärjestörakenteen monipuolistamista esim. valtakunnalli-
silla yhdistyksillä 

 Kannattajajäsenyyden kehittäminen ja markkinointi 

 Sääntöjä muutetaan tukemaan jäsenmäärän kasvua. Selvitetään liiton 
suoran henkilöjäsenyyden mahdollisuudet, edut ja haitat sekä tarvitta-
essa muutetaan liiton sääntöjä jäsenyyden mahdollistamiseksi. 

 
3. Liiton järjestörakenne uudistetaan kohti voimakkaampia diabe-

tesyhdistyksiä ja liiton luottamushenkilöhallintoa uudistetaan yk-
sinkertaisemmaksi ja kevyemmäksi.  
 Paikallisyhdistyksiä rohkaistaan yhdistymään isommiksi ja voimak-

kaammiksi alueellisiksi yhdistyksiksi. Alueellinen yhdistys voisi koostua 
useammasta alaosastosta. 

 Sääntömuutoksen yhteydessä arvioidaan mm. liittokokouksen ja –
valtuuston tarvetta. Sääntömuutoksessa otetaan huomioon myös uu-
denlaisten jäsenyysmuotojen vaikutus päätöksentekoelinten valintaan 

4. Liiton vaikuttamistoimintaa terävöitetään 
 Vaikuttamistoimintaan siirretään voimavaroja 

 Yhdistyksille annetaan enemmän tukea alueelliseen ja paikalliseen vai-
kuttamistoimintaan 

 Diabeetikoiden tietoisuutta omista oikeuksistaan ja vastuistaan lisätään 
 

5. Palveluita ja toimintoja siirretään verkkomaailmaan 
 Liitto on aktiivisesti mukana verkkoyhteisöjen toiminnassa 

 Kehitetään myös sellaisia uusia palveluita joita käytetään pelkästään 
verkossa 

 Osa palveluista kohdistetaan vain jäsenille tai ovat muulla tavoin vastik-
keellisia 

 
6. Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta sekä hoidon ja hoi-

donohjauksen ja kuntoutuksen kehittäminen on oleellinen osa liiton 
toimintaa 
 Koulutuspalveluita ja toimintaa monipuolistetaan  

 Liitto osallistuu kuntoutuksen hankintakilpailuihin, hankkii rahoitusta 
kuntoutuskurssien järjestämiseksi ja tuottaa erilaisia kursseja mak-
susitoumusrahoituksella 

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

 Asiantuntijatoiminta ja ohjaus on osa liiton toimintaa 

 
7. Liiton palveluita markkinoidaan tehokkaammin 

 Markkinoinnin keinoja ja kanavia kehitetään 

 Markkinointiin panostetaan enemmän resursseja  
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DIABETESLIITON ARVOT

  

Ihmistä kunnioittava 

 Sitoudumme ystävälliseen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuo-
rovaikutukseen 

 Kunnioitamme yksilöllisyyttä, edistämme voimaantumista 

 Pidämme huolta itsestämme ja yhteisöstämme 

 

Luotettava 

 Perustamme toimintamme tietoon, osaamiseen ja asiantuntijuuteen 

 Olemme avoimia, arvioimme toimintaamme ja raportoimme siitä 

 Pidämme sitoumuksemme 

 Ymmärrämme omat rajamme 
 

Yhteistyökykyinen 

 Olemme kaikkien diabetekseen kosketuksissa olevien järjestö 

 Haemme pitkäaikaisia kumppanuuksia 

 Vaalimme hyvää yhteishenkeä, yhdessä olemme enemmän 
 

 

Uutta oppiva 

 Kehitymme ja vastaamme ajan haasteisiin 

 Olemme kriittisiä ja opimme virheistämme 

 Sitoudumme jatkuvaan toiminnan laadun parantamiseen 

 Kannustamme opiskeluun, tutkimukseen ja kansainväliseen yhteis-
työhön 

 

 


