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Toimintasuunnitelma 2017 

Diabetesliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio perustuvat liiton kokouksen 
päättämiin toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteisiin vuodelle 2017 sekä 
uudistettuun strategiaamme 2017-2020 (liite).  
 
Toiminnan ja talouden perusteet on kuvattu luvuissa 1–5. Toimintamme 
vuositavoitteet (luku 6) on toimintasuunnitelmassa jaoteltu strategiamme 
mukaisesti. Näiden pohjalta puretaan tavoitteet toimenpiteiksi osastokohtaisesti, 
mikä mahdollistaa kytkennän kehityskeskusteluihin ja henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin.  
 

1. Toimintaympäristömme 
 
Toimintaympäristöömme heijastuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 
tehtävät ratkaisut, valtion- ja kuntatalouden vaikea tilanne, väestörakenteen ja 
aluekehityksen muutokset, ihmisten osallistumismuotojen muutokset, alati yleistyvä 
verkkoviestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa sekä kilpailu 
kuntoutuspalvelujen tuottajien kesken.  
 
Nämä kaikki vaikuttavat liiton toimintaan diabeetikoiden hyvän hoidon ja elämän 
mahdollistamiseksi. Liiton uudistetun strategian mukaisesti vastaamme 
lähitulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa. 
 

2. Toimintamme perusteet 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen korostuu Diabetesliiton toiminnassa ja leikkaa 
kansainvälisen yhteistyön tavoin monia liiton toimintoja. Edistämme diabeetikoiden 
kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen hoidon ja ohjauksen turvaamista sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksissa. Tavoittelemme vaativan diabeteksen hoidon 
keskittämistä moniammatillisiin diabeteksen hoitoon erikoistuneisiin keskuksiin ja 
verkostoihin. Edistämme osaltamme toimia, joilla terveydenhuollon 
tietojärjestelmistä saadaan systemaattista tietoa hoidon vaikutuksista. Kaikessa 
toiminnassamme pyrimme siihen, että laadukkaita terveydenhuollon palveluita on 
saatavilla ja ne ovat saavutettavissa yhdenvertaisesti läpi koko Suomen. 
 
Muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen on koko liiton yhteinen tehtävä ja 
edellyttää onnistuakseen keskusjärjestön ja yhdistysten tiivistä yhteistyötä. Tämän 
varmistamiseksi yhdistysten voimavaroja alueellisen ja paikallisen 
vaikuttamistoiminnan toteuttamiseksi tuetaan. Keskusjärjestön henkilökunnan 
työpanosta suunnataan aikaisempaa enemmän vaikuttamiseen ja 
asiantuntijatyöhön. Teemme tiivistä yhteistyötä keskeisten järjestökumppanien 
kanssa.  
 
Yhdistystoiminnan muutokseen vastaaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä. 
Tehostamme toimia, joilla yhteisymmärryksessä jäsenyhdistysten kanssa luodaan 
entistä vaikuttavampia alueellisen yhteistyön muotoja.  
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Yhdistysten toiminnan kehittämistä tuetaan taloudellisesti. Tämän mahdollistaa 
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustus jäsenyhteisöillemme. Kehittämistä ohjaa 
ajattelu, jossa aktiivinen ja monipuolinen toiminta on edellytys jäsentyytyväisyydelle 
ja jäsenmäärien kasvulle.  
 
Liitto tuottaa aktiivisesti palveluita ja toimintamuotoja myös suoraan yhdistysten 
jäsenille. Erityisesti kehitetään verkkopalveluita. Sosiaalisen median kanavia 
hyödynnämme aiempaa enemmän myös vaikuttamistoiminnassa. 
 
Diabetesliiton ja -yhdistysten tunnettuutta ja vetovoimaisuutta on lisättävä, ja tässä 
markkinointityössä tarvitsemme sekä keskusjärjestöä että jäsenyhdistyksiä. 
Brändiohjeiston mukainen tapa toimia omaksutaan koko liitossa. Uusia 
yhteistyökumppaneita haemme aktiivisesti, ja yhteistyötä tehdään aiempaa 
enemmän sekä muiden sosiaali- ja terveyssektorin toimijoiden että 
yrityskumppanien kanssa.  
 
Diabeetikon ja hänen läheistensä tukeminen on Diabetesliiton keskeistä toimintaa. 
Kehitämme diabetesta sairastavien omahoidon tueksi uusia työkaluja ja 
painotamme niissä verkkovälitteisiä toimintoja. Osallistumme myös muualla kuin 
Diabeteskeskuksessa järjestettävän diabeteskuntoutuksen ja -koulutuksen 
kehittämiseen yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden, yhdistysten sekä 
toiminnan rahoittajien kanssa. Tuotamme strategiamme mukaisesti palveluita 
aiempaa enemmän alueellisesti omana toimintanamme ja 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kehitämme uusia tuotteita ja toimintoja. 
Tunnistamme, että osaava ja ammattitaitoinen henkilöstömme luo tähän hyvän 
perustan.  
 
 

3. Talousarvion lähtökohdat 
 
Kelan hankintakilpailussa vuosille 2017–2020 menestyimme odotettua huonommin. 
Tästä johtuen internaattimuotoisen kuntoutuksemme määrä laskee vuonna 2017 
siitä huolimatta, että Raha-automaattiyhdistyksen varoin toteutettavan 
sopeutumisvalmennuksen volyymi säilyy ennallaan ja käytämme testamenttivaroja. 
 
Diabetesliiton palvelutoiminnan talous on aiempaa epävarmemmalla pohjalla. 
Muutoin toimintamme rahoitus säilyy pääosin vakaana. Taloutemme 
kokonaisuuteen vaikuttaa se, kuinka menestymme eri hankehauissa ja toiminnan 
uudelleen suuntaamisessa palvelutoiminnan osalta.  
 
Vuoden 2017 talousarvion laatimisessa on käytetty vain vähäisin osin pohjana 
vuoden 2015 toteutunutta tulosta, vuodelle 2016 hyväksyttyä talousarviota sekä 
toteutuneita lukuja ajalta 1–7/2016. Talousarvion oletuksena on, että inflaation 
vuosimuutos (0,3–0,5 %), BKT (0,5–1,0 %) ja arvonlisäverokannat (24/14/10 /0 %) 
pysyvät ennallaan. 
 
Vuoden 2017 palkkaratkaisu (sosiaalialan järjestöjä koskeva sopimus ja työnantajan 
sosiaalivakuutusmaksut) on vielä tätä kirjoitettaessa auki. Hallituksen esittämästä 
lähes yleissitovasta kilpailukykysopimuksesta johtuen talousarvion palkkoihin ei ole 
tehty korotusta. Alustavien tietojen perusteella työnantajan 
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sosiaalivakuutusmaksuihin on budjetoitu vaikutusta –1,04 %:n verran ja TyEl-
maksuun –0,63 % vähemmän kuin vuoden 2016 budjetissa. Tämänhetkinen TES on 
voimassa 31.1.2017 saakka. 
 
Jäsenmaksun ja Diabetes-lehden tilausmaksun pidämme ennallaan (7/14 e). 
Joulumerkkien tuotoiksi on kirjattu 180 000 euroa johtuen vuoden 2015 melko 
vaatimattomasta toteumasta, joka oli 177 000 euroa.  
 
Kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntijatoimintojen hinnat pidämme vuoden 2016 
tasossa. Majoitushintoja ei korota. Ateriapalveluiden hintoja ei myöskään koroteta 
johtuen pääosin raaka-aineiden hintojen hienoisesta laskusta.  
 
Menopuoli on pitkälti kiinteä ja siinä tapahtuu automaattisesti kustannusten 
nousua. Tästä huolimatta kulupuolta on pyritty minimoimaan entisestään. 
Toukokuussa pidettävään liiton kokoukseen on budjetoitu 17 000 euron 
kulubudjetti.  
 
Liiton sähköisten palveluiden uudistukseen on budjetoitu 25 000 euroa. 
Uudistukseen haetaan keväällä 2017 investointiavustusta Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Yleistä kustannusten kasvua pyritään 
hillitsemään aktiivisella kilpailuttamisella. Poistot tulevat hieman pienenemään, ne 
on arvioitu 136 000 euron tasoon.   
 
RAY:ltä haemme yleisavustusta 954 000 euroa, sopeutumisvalmennukseen 216 000 
euroa, jäsenyhdistyksille 50 000 euroa ja Yksi Elämä –hankkeeseen 895 000 euroa.  
Lisäksi olemme hakeneet avustusta avomuotoista sopeutusvalmennusta ja 
kuntoutusta kehittävään hankkeeseen 228 864 euroa. Näin ollen RAY:ltä haemme 
rahoitusta yhteensä 2 343 864 euroa.  
 
Kelan tuotoiksi on budjetoitu yhteensä 190 860 euroa. Osa rahoituksesta tulee 
sairaanhoitopiirien maksusitoumuskursseina, joihin on budjetoitu yhteensä 340 320 
euroa. OKM:ltä haemme 50 000 euroa liikunta-avustusta. 
 
Kela-rahoituksen olennaisesta ja pysyvästä vähennyksestä johtuen emme välty 
talouden sopeuttamistoiminnoilta, ja tarkennamme henkilöstömitoitusta. Etsimme 
aktiivisesti uusia säästökohteita sekä uudenlaisia tuottomahdollisuuksia. 
Talousarvion pitäminen budjetoidussa tasossa on haasteellista. Vuosi 2017 tulee 
edellyttämään tarkkaa talouden ja tulosennusteiden seurantaa ja hallintaa.  
 
 

4. Investoinnit ja kiinteistö 

 
Diabeteskeskuksen asiakastyytyväisyys on korkea. Sen varmistaa laadukas 
toimintamme. Kiinteistön toiminnallisuuden parantamiseen ja ilmeen 
modernisointiin on panostettu.  
 
Vuonna 2017 sitä tehdään vähäisessä määrin taloudellisen tilanteemme antamissa 
rajoissa ja toteuttamalla välttämättömät toimenpiteet. Laadimme 
tulevaisuusanalyysin toiminnastamme niin palveluiden tuottajana kuin kiinteistön 
omistajana. 
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5. Henkilöstöhallinto 

 

Diabetesliitto panostaa henkilöstön osaamiseen ja työilmapiiriin. 
Muutostilanteessamme panostamme erityisesti sisäiseen viestintään ja 
työhyvinvoinnin tukemiseen. Tiedostamme työhyvinvoinnin ja työn tekemisen 
välisen vuorovaikutuksellisen yhteyden. 
 
Organisaation rakenteet, prosessit, johtaminen ja työkulttuuri tähtäävät kaikki 
siihen, että saavutamme yhdessä tekemisen avulla parhaan mahdollisen työn 
tuloksen. Tuloksen tekemiseen osallistuvat niin keskusjärjestössä työskentelevät 
kuin jäsenyhteisöjen, ulkopuolisten sidosryhmien, asiantuntijaelinten ja 
yhteistyötahojen toimijat.  
 
Työnantajan ja henkilöstön yhteisten käytäntöjen toimivuutta arvioidaan jatkuvasti 
ja kehitetään tarvittaessa. Työnantaja vastaa olemassa olevien resurssien avulla 
henkilöstön työssään kohtaamiin kehittymishaasteisiin. 
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6. Strategiaperusteiset vuositavoitteet 
 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Vaikutamme päättäjiin niin, että diabeetikon ja hänen 
läheistensä etu, palvelut ja oikeudenmukainen kohtelu 
toteutuvat. Me nostamme ihmisen etusijalle sairauden ja 
pykälien takaa. 

 

 

 

Tavoitteet vuonna 2017 Vastuuosasto(t) 

Olemme voimakkaasti mukana vaikuttamassa sote-
uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen valtakunnallisella 
ja maakunnallisella tasolla.  
 
Varmistamme, että seuraavat sote-tavoitteemme huomioidaan 
uudistuksessa: 
 

- Kunnissa ja maakunnissa huolehditaan tehokkaista 
diabeteksen ja sen lisäsairauksien 
ehkäisytoimenpiteistä.  

- Tyypin 1 diabeteksen ja erityisosaamista vaativan tyypin 
2 diabeteksen hoito keskitetään osaamiskeskuksiin ja  
-verkostoihin.  

- Kehitetään valtakunnallinen diabeteksen hoidon laadun 
seurantajärjestelmä.  

Hallitus, 
johtoryhmä 

 

Vetovoimainen yhteisö 

Diabetesliitto on diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen ja 
alan ammattilaisille vetovoimainen yhteisö.  

 

 

Tavoitteet vuonna 2017 Vastuuosasto(t) 

Aktivoimme 20 yhdistystä Vetovoimainen yhdistys -toiminnan 
ja Yksi elämä -vaikuttamistoiminnan avulla. 
 
Jäsenmäärämme kasvaa 500 jäsenellä vuonna 2017. 
Hankimme 200 uutta jäsentä pilotoimalla some-pohjaista 
jäsenhankintakampanjaa.  
  
Kaksinkertaistamme liiton tärkeimpien some-kanavien 
seuraajamäärät (seuraajamäärät 9/2016 Twitter 1300, 
Facebook 4700, Instagram 590). 
 
Tavoitteellista vertaistukea tarjoaa 20% yhdistyksistä. 
 

Järjestö, Yksi elämä 
 
 
Viestintä, järjestö 
 
 
Viestintä, muut 
 
 
 
Järjestö, Yksi elämä 
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Kuntoutus ja vertaistuki sisältyvät osaksi sairauksien hyvää 
hoitoa. 
 
Käynnistämme Facebook-vertaistukiryhmän tyypin 2 
diabeetikoille. 
 
Yhdistysten alueellinen yhteistyö lisääntyy. 
 
Hyödynnämme systemaattisesti verkkopohjaisten kyselyiden 
tuottamaa tietoa toiminnassa ja vaikuttamisessa. 
 
Hoidamme suhteita keskeisiin sidosryhmiin proaktiivisesti, 
tavoitteellisesti ja systemaattisesti. Laadimme vuonna 2017 
sidosryhmäsuunnitelman.  
 
Kartoitamme ammatillisten yhdistysten toiveet yhteistyön 
kehittämisestä. 

Yksi elämä, järjestö  
 
 
Viestintä 
 
 
Järjestö 
 
Järjestö, muut 
 
 
Johtoryhmä, 
viestintä 
 
 
Järjestö, koulutus 

 

Hyvän hoidon edistäjä ja samalla monipuolisten 
palvelujen tuottaja  

Diabetesta sairastavat ja heidän läheisensä saavat 
tasavertaisesti ammattitaitoista, luotettavaa ja yksilön 
tarpeista lähtevää hoitoa ja ohjausta eri elämäntilanteissa. 
Tuemme tätä päämäärää valtakunnallisena diabetesalan 
kuntoutus- ja koulutuspalvelujen kehittäjänä ja tuottajana. 

 

 

 

 

Tavoitteet vuonna 2017 Vastuuosasto(t) 

50% diabetesta sairastavista tunnistaa, että heillä on hoito- ja 
palvelusuunnitelma. 

Sote-alueilla palvelujen organisoimisesta vastaavat päättäjät ja 
ammattilaiset huomioivat moniammatillisen tiimin tarpeen 
diabeteksen hoidossa.  

Hoitotiimeillä on riittävä osaaminen uuden hoitoteknologian 
menetelmistä. 

Elintapaohjaus, psykososiaaliset näkökohdat ja elämänlaatu 
huomioidaan diabetestyössä. 

Tunnistamme hyvää diabeteshoitoa tukevat erilaiset verkostot 
ja niiden kehittämistarpeet sekä Diabetesliiton roolin näissä. 

Kehitämme ja tuotamme palveluita lisääntyvästi verkossa ja 
alueellisesti. 

Palvelutoiminta, 
järjestö 
 
Hallitus, 
johtoryhmä 
 
 
Palvelutoiminta 
 
 
Palvelutoiminta, 
viestintä 
 
Palvelutoiminta 
 

Palvelutoiminta, 
järjestö 
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Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen edistäjä 

Toimimme tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen sekä 
raskausdiabeteksen ehkäisemiseksi. 

 

Tavoitteet vuonna 2017 Vastuuosasto(t) 

250 000 kansalaista tekee terveystekoja omien elintapojensa 
kohentamiseksi. 
 
Elintapaohjaus on kiinteä osa D-opiston diabeetikoille 
suunnattuja verkkokursseja. 
 
Raskausdiabeteksen sairastaneita tuetaan kohti 
terveellisempiä elintapoja. 
 
Toimimme näkyvästi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. 

Yksi Elämä, 
viestintä 
 
Yksi Elämä, 
koulutus 
 
Yksi Elämä, 
viestintä 
 
Palvelutoiminta, 
viestintä, Yksi 
elämä 

 

Talous, henkilöstöhallinto ja tukipalvelut  

Tavoitteet vuonna 2017 

 

Vastuuosasto(t) 

Kehitämme uusia taloudellista tuottoa tuovia palveluita ja 
myyntituotteita.  

Teemme toimia, joilla palvelutoiminnan ja koko liiton 
talousarvio saadaan tasapainoon vuodelle 2018. 

Henkilöstön työhyvinvointi paranee verrattuna vuoden 2015 
tutkimukseen.  

Kehitämme sisäisiä prosesseja vastaamaan toiminnan 
muuttuneita tarpeita. 

Palvelutoiminta 
 
 
Johtoryhmä, 
talousosasto 
 
Kaikki osastot 
 
 
Kaikki osastot 
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Liite 1:  

Strategia 2017- 2020 
 
Diabetesliiton strategia 2017–2020 Strategia ohjaa yhteisömme, keskusjärjestön ja 
jäsenyhdistysten toimintaa ja sen tärkeitä valintoja eri diabetestyypit huomioiden 
vuoteen 2020.  
 
TEHTÄVÄMME  
Tuemme diabeetikoita ja heidän läheisiään hyvään ja terveelliseen elämään.  
Ehkäisemme diabetesta ja siten edistämme myös kansanterveyttä.  
Vaikutamme sekä kehitämme ja tuotamme palveluja itse ja yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa turvataksemme diabeetikoiden hyvän hoidon ja hyvän elämän.  
 
VISIO  
Voitamme diabeteksen – joka päivä.  
 
ARVOMME  
Ihmistä kunnioittava  
Luotettava  
Yhteistyökykyinen  
Uutta oppiva  
 
LISÄARVOMME  
Yhdistämme diabeetikoita.  
Olemme luotettava osaamisen lähde.  
Olemme aktiivinen ja näkyvä vaikuttaja.  
Tuomme esiin diabeetikoiden äänen.  
Tuemme ennaltaehkäisyä, omahoitoa ja näemme ihmisen kokonaisuutena.  
 
VAIKUTTAMISTYÖMME KESKEISET KOHTEET  
 
Vaikutamme päättäjiin niin, että diabeetikon ja hänen läheistensä etu, palvelut ja 
oikeudenmukainen kohtelu toteutuvat. Me nostamme ihmisen etusijalle sairauden ja 
pykälien takaa.  
 
Tavoitteemme vuoteen 2020  
1. Tyypin 1 ja erityisosaamista vaativan tyypin 2 diabeteksen hoito keskitetään 
osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin.  
2. Hoidonohjaus, sopeutumisvalmennus ja kuntoutus sekä tavoitteellinen vertaistuki 
ovat  
mukana alueellisissa hoitoketjuissa.  
3. Diabeteksen hoidon laadun seuranta toteutuu.  
4. Laadukkaiden hoitotarvikkeiden riittävä saatavuus turvataan.  
5. Vaikuttavat hoidot ovat kaikkien diabeetikoiden ulottuvilla.                                                                                                                             
6. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja terveyden edistäminen otetaan huomioon sote-
uudistuksessa.                                                                                            7. 
Sosiaaliturvan ja lääkekorvauksien oikeudenmukaisuus edistyy. 
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STRATEGISET VALINTAMME VUOTEEN 2020  
 
1. Vetovoimainen yhteisö  
 
Päämäärä:  
Diabetesliitto on diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille 
vetovoimainen yhteisö.  
Tavoitteemme vuoteen 2020  
1. Jäsenyhdistykset ovat elinvoimaisia, toiminta-alueellaan aktiivisia ja niiden 
jäsenmäärä kasvaa.  
2. Jokaisella diabeetikolla ja hänen läheisellään on mahdollisuus saada sekä lähellä 
että verkossa tarjottua tavoitteellista vertaistukea.  
3. Järjestörakenteemme uudistuu kohti voimakkaampaa alueellista yhteistyötä, jotta 
pystymme tarjoamaan monipuolisia palveluja erilaisten jäsenten erilaisiin tarpeisiin.  
4. Kaikkien diabeetikoiden, yksittäisten jäsenten ja yhdistysten on mahdollista tulla 
kuulluiksi diabetesyhteisön toiminnassa.  
5. Ammatilliset yhdistykset ja Diabetestutkimussäätiö toimivat tiiviinä osina 
diabetesyhteisöä. 

2. Hyvän hoidon edistäjä ja samalla monipuolisten palvelujen tuottaja  
 
Päämäärä:  
Diabetesta sairastavat ja heidän läheisensä saavat tasavertaisesti ammattitaitoista, 
luotettavaa ja yksilön tarpeista lähtevää hoitoa ja ohjausta eri elämäntilanteissa. 
Tuemme tätä päämäärää valtakunnallisena diabetesalan kuntoutus- ja 
koulutuspalvelujen kehittäjänä ja tuottajana.  
Tavoitteemme vuoteen 2020  
1. Diabeetikoilla läheisineen on kaikkialla maassa mahdollisuus sekä yksilölliseen 
hoitosuunnitelmaan että moniammatillisen tiimin palvelujen ja modernin 
hoitoteknologian hyödyntämiseen.  
2. Psykososiaaliset näkökohdat ja elämänlaatu sekä ravitsemus- ja liikuntaohjaus 
otetaan entistä paremmin huomioon diabetestyössä.  
3. Meillä on valtakunnallinen rooli diabetesosaamisen ja diabetesammattilaisten 
verkostoitumisen edistäjänä ja moniammatillisten koulutuspalvelujen tuottajana.  
4. Kuntoutus- ja koulutuspalvelumme vastaavat monipuolisesti tarpeisiin, ja 
palveluita tuotetaan myös verkossa sekä alueellisesti yhteistyössä paikallisten 
kumppaneiden ja muiden järjestöjen kanssa. 

3. Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen edistäjä  
 
Päämäärä:  
Toimimme tyypin 1, tyypin 2 diabeteksen ja raskausdiabeteksen ehkäisemiseksi.  
Tavoitteemme vuoteen 2020  
1. Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus tyypin 2 diabeteksen riskitestin perusteella 
tunnistettujen omien riskitekijöiden mukaiseen elintapaohjaukseen erityisesti 
verkossa.  
2. Raskausdiabeteksen ehkäisyyn ja sen jälkeiseen hoitoon ja ohjaukseen sekä 
näistä viestimiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  
3. Olemme tunnettu ja tunnustettu yhteistyökumppani tyypin 2 diabeteksen 
ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa tunnistamisessa. 


