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Toimintamme tarkoitus
Diabetesliiton säännöt, § 2

”Liiton tarkoitus valtakunnallisena keskusjärjestönä on toimia 
diabeteksen voittamiseksi ja hyvän hoidon takaamiseksi, tukea 
diabeetikoita ja vaikuttaa yhteiskunnassa diabeetikoiden ja heidän 
läheistensä elämänlaadun turvaamiseksi. Liitto toimii diabeteksen 
ehkäisemiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi.”

     

Diabetesliiton toiminnan tavoitteet 
2007–2011

Me, Diabetesliiton liittokokouksen 2006 kokousedustajat 
päätämme liiton lähivuosien tärkeimmiksi tavoitteiksi seuraavat 
seitsemän toimintalinjaa ja sitoudumme niiden toteuttamiseen.
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Yhteiskunnallisena 
vaikuttajana
 
Viestimme diabeteksesta asiantuntevasti 
ja aktiivisesti. Tavoitteenamme on realis
tinen tieto ja mielikuva diabeteksesta.

 
tavoitteemme on diabeetikoiden 
hyvä hoito ja hyvä elämä. myös 
yhteiskunta hyötyy diabeteksen 
tehokkaasta hoidosta. hyvä hoito on 
kustannustehokasta sekä inhimillisesti 
että taloudellisesti.
Diabeteksen yhteiskunnalliset 
vaikutukset ovat laajat. Diabetes 
lisääntyy voimakkaasti, mutta tähän 
voimme vaikuttaa: yhteiskunnan 
tulee panostaa tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyyn sekä tyypin 1 ja tyypin 2 
diabeteksen lisäsairauksien ehkäisyyn.
tuomme esiin diabeteksen 
monimuotoisuuden, yksilöllisyyden 
ja lisäsairauksien riskin. samalla 
korostamme, että diabeteksen hoito 
kehittyy jatkuvasti ja että yhä useampi 
diabeetikko voi elää täysipainoista 
elämää.
tavoitteemme on ottaa huomioon 
kaikki diabeetikot elämän eri 
vaiheissa. Diabeteksen kanssa 
eläminen on vaativaa, siihen tarvitaan 
omahoidon osaamista, motivaatiota ja 
omaa vastuuta sekä yhteiskunnan ja 
läheisten tukea. 

Toimimme diabeetikoiden ja heidän 
läheistensä elämänlaadun turvaamiseksi.

Diabeetikoiden tulee olla tasa-
arvoisia kansalaisia yhteiskunnassa. 

•

•

•

•

•

tasa-arvoa on myös, että diabeetikot 
ovat keskenään tasa-arvoisessa 
asemassa diabetestyyppiin, 
asuinpaikkaan, sosiaaliseen asemaan 
ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
katsomatta.
tavoitteemme on, että diabeetikot 
saavat perusedellytykset diabeteksen 
hoitoon yksilöllisten tarpeidensa 
mukaan. hoidon perusedellytykset 
sisältävät riittävän terveydenhuollon 
ammattilaisten hoidonohjauksen 
ja tuen, tarvittavan lääkehoidon, 
hoitovälineet sekä taloudelliset 
mahdollisuudet hoitoon ja 
toimeentuloon.
vaikutamme valtakunnallisiin ja 
kunnallisiin päättäjiin jatkuvasti ja 
tavoitteellisesti. toimimme myös 
kansainvälisesti. 

Sitoudumme ylläpitämään Diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmaa 
Dehkoa ja toteuttamaan sitä omalta 
osaltamme. 

viemme Dehkon 2D-hankkeen 
päätökseen Diabetesliiton osalta 
ja raportoimme tuloksia vuonna 
2008 diabeteksen kansainvälisessä 
ehkäisykongressissa, jonka liitto 
ja Kansanterveyslaitos järjestävät 
suomessa.
tavoitteenamme on aikaansaada 
suomeen diabeteksen hoidon laadun 
mittaus- ja seurantajärjestelmä.
varmistamme Dehkon vakiintuneiden 
toimintojen jatkumisen. 

•

•

•

•

•
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Diabetesosaamisen 
kehittäjänä

Tuemme ja edesautamme diabeteksen 
hoitoon ja ehkäisyyn osallistuvien 
tietotaitoa, ammatillisuutta ja 
motivaatiota diabeetikoiden oman 
osaamisen parantamiseksi ja heidän 
tukemisekseen.

 
Kehitämme monipuolisesti liiton 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille järjestämää koulutusta 
sekä asiantuntijapalveluja.
Rakennamme yhteistyöverkostoja 
ammattihenkilöstön osaamisen 
parantamiseksi.
vaikutamme, että osaavaa 
ammattihenkilöstöä on riittävästi.
Kehitämme liiton ja yhdistysten 
järjestämää ja koordinoimaa 
sopeutumisvalmennusta, 
hoidonohjausta ja muuta 
kuntouttavaa toimintaa. 
 
 

Diabeetikon 
tukijana 

Panostamme diabeetikoiden omahoitoon 
kokonaisvaltaisesti. 

tuemme diabeetikoiden hyvinvointia 
ja elämänlaatua korostaen henkisen 
tuen tärkeyttä.

•

•

•

•

•

tuemme liitännäissairauksia 
saaneita diabeetikoita diabeteksen ja 
lisäsairauksien hoidossa yhteistyössä 
niiden potilasjärjestöjen kanssa, 
joiden jäsenillä ja asiakasryhmillä on 
diabeetikoiden liitännäissairauksia.
tuemme diabeetikoiden läheisiä. 

Näemme diabetesyhdistykset koko 
liiton toiminnan perusyksikköinä. 

alueellisen toiminnan avulla 
autamme yhdistysten toimintaa ja 
mahdollistamme hankkeita, jotka 
ovat vaativia yksittäisen yhdistyksen 
toteutettavaksi. 
tavoitteenamme on vakiinnuttaa 
terveydenhuollon ja 
yhdistysten yhteistyö kaikkiin 
diabetesyhdistyksiin.
Kehitämme liiton, alueiden ja 
yhdistysten keskinäistä viestintää.  
 

Kehitämme vertaistuen sekä yhdessä 
olemisen ja tekemisen mahdollisuuksia.

edistämme liitossa ja yhdistyksissä 
toimintamuotoja, jotka saavat 
ihmiset kokoontumaan, liikkumaan, 
toimimaan yhdessä ja tukemaan 
toisiaan.
Kehitämme liiton verkkopalveluja 
järjestön monipuolisena foorumina, 
joka tukee sekä yhdistystoimintaa että 
diabeetikoita ja heidän läheisiään.

•

•

•

•

•

•

•
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Liitteet:

• Diabetesliiton arvot
• Näin Diabetesliitto toimii
• Aarrekartat tulevaisuuteen
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Diabetesliiton arvot

toimintamme pohjana ovat nämä arvot. ne ovat arjen työkaluja. 

Diabetesliiton liittohallitus 28.8.200�

Uutta oppiva

haluamme kehittyä ja  
vastata ajan haasteisiin
olemme kriittisiä ja  
opimme virheistämme
sitoudumme jatkuvaan 
toiminnan laadun 
parantamiseen
Kannustamme opiskeluun, 
tutkimukseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön

•

•

•

•

Ihmistä kunnioittava 

Pyrimme ystävälliseen, 
tasavertaiseen ja 
luottamukselliseen 
vuorovaikutukseen
Kunnioitamme yksilöllisyyttä, 
edistämme voimaantumista
Pidämme huolta itsestämme 
ja yhteisöstämme

•

•

•

Luotettava 

Perustamme toimintamme 
tietoon, osaamiseen ja 
asiantuntijuuteen
olemme avoimia, 
arvioimme toimintaamme 
ja raportoimme siitä
Pidämme aikataulumme
Ymmärrämme omat 
rajamme

•

•

•
•

Yhteistyökykyinen 

tahdomme olla jokaisen 
diabeetikon järjestö
haemme pitkäaikaisia 
kumppanuuksia 
diabeetikoiden parhaaksi
vaalimme hyvää 
yhteishenkeä, yhdessä 
olemme enemmän

•

•

•
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Näin Diabetesliitto toimii

D
ia

be
te

sl
iit

to

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaja

Diabetesosaamisen 
kehittäjä

Diabeetikon 
tukija

toimii diabeteksen ja lisäsairauksien 
ehkäisemiseksi sekä hoidon kehittämiseksi
valvoo diabeetikoiden etuja
toimii suomalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi 
 

Kuntouttaa diabeetikkoja ja kouluttaa  
alan ammattilaisia
levittää diabetestietoa
luo uusia keinoja diabeteksen hoitoon  
ja hoidon ohjaukseen 
 

Paikallisyhdistysten muodostama 
kansalaisjärjestö
antaa suoraa tukea diabeetikoille ja 
läheisille diabeteksen kanssa elämisessä
edistää diabeetikoiden elämän laatua

•

•
•

•

•
•

•

•

•
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Täyttä elämää 
diabeteksen kanssa!

hoitotasapainot 
ovat parantuneet ja 
diabeetikot ovat 
tyytyväisiä hoitoonsa.

Kaikki diabeetikot 
saavat lääkityksen ja 
hoitovälineet yksilöllisen 
tarpeensa mukaisesti. 

Diabeteksen 
hoidon osaavat niin 
diabeetikot kuin alan 
ammattilaisetkin.

Diabeetikot 
huolehtivat oma-
hoidostaan ja he 
saavat riittävästi 
ammatillista tukea.

toimenpiteet tyypin 
2 diabeteksen ehkäise-
miseksi tehoavat; tässä 
työssä on mukana koko 
maan terveydenhuolto.

Yhteistyö toimii 
hyvin diabeetikko-
lapsen päivähoidon 
ja koulun kanssa.
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hoitoyksiköissä on 
hoidon laadun seuranta-
järjestelmä. stakesiin on 
perustettu diabeteksen 
hoidon laatukeskus.

tyypin 1 diabeteksen 
tutkimuksessa on 
edistytty, sairauden 
ehkäisymahdollisuudet 
ovat jo näkyvissä. terveydenhuollon 

ammattilaisilla on hyvä 
diabeteksen perus- ja täydennys-
koulutusjärjestelmä. ammattilaiset 
ovat innostuneita sekä motivoitu-
neita ja heillä on riittävä tietotaito 
diabeteksen hoidosta ja 
diabeetikon tukemisesta.

Diabeteksen 
lisäsairauksien 
esiintyvyys laskee 
edelleen.

Päätöksentekijät 
ymmärtävät, että diabeteksen 
ehkäisy ja hyvä hoito on 
sekä diabeetikon että 
yhteiskunnan etu, ja myös 
toimivat tämän mukaisesti.

Diabeetikot ovat 
tasa-arvoisessa asemassa 
tyyppiin, asuinpaikkaan 
tai sosiaaliseen asemaan 
katsomatta.

       terveydenhuollon 
ammattilaisia on 
riittävästi ja heillä 
on riittävät resurssit 
diabeetikoiden hoitoon.
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liiton ja yhdistys-
ten järjestämä kuntou-
tus ja kurssitus tukevat 
diabeetikoita eri 
elämänvaiheissa.

Diabetesliitto 
tulevaisuudessa

Diabetesyhdistykset ja 
-liitto tunnetaan ja niiden 
toimintaa arvostetaan.

liitto tekee yhteis-
työtä oppilaitosten 
kanssa ammattilaisten 
opetussuunnitelmien 
valmistelussa. 

liiton jäsenmäärä 
on yli 100 000.

Diabeteskeskuksessa 
järjestetään edelleen 
diabeteskursseja.

Kuntoutusta ja 
kursseja järjestetään 
myös terveydenhuol-
lossa ja kuntoutuslai-
toksissa kautta maan.

liitto kouluttaa 
kuntoutuslaitosten 
henkilökuntaa. 

liitolla on hyvä 
yhteistyöverkosto 
diabetesaiheisen 
ammattikoulutuksen ja 
kuntoutuksen järjestäjien 
kanssa.  

Yhdistykset ovat 
kehittäneet pysyviä 
kuntavaikuttamisen 
malleja. 
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liitto julkaisee 
edelleen korkeatasoi-
sia lehtiä, oppaita ja 
muita aineistoja oma-
hoidon ja hoidonoh-
jauksen tueksi.

aluetoiminta 
tukee sekä liiton 
että yhdistysten
toimintaa.

liitossa on hyvä työs-
kentelyilmapiiri ja näke-
mys toiminnan suunnas-
ta on yhtenäinen. 

liitolla on 
laatujärjestelmä.

liiton kurssitoiminta 
suuntautuu yhä enem-
män ulospäin eri puo-
lille maata. täydennys-
koulutusta järjestetään 
usein tilauskoulutuksena 
työyksiköissä sekä verk-
ko-opintoina.

liiton talous on vakaa. 
toimintaa on laajennet-
tu maltillisesti, joskin Raha-
automaattiyhdistyksen tuel-
la on pystytty toteuttamaan 
suuriakin kehittämishank-
keita. Yhteistyö rahoittajien 
kanssa sujuu hyvin.

Pidetään kiinni 
laadituista tavoitteista.

Diabeetikot läheisi-
neen tuntevat Diabeteslii-
ton omaksi järjestökseen. 
Kynnys yhteydenottoon 
on matala ja liiton sekä 
yhdistysten palveluja osa-
taan käyttää.

Diabetesliitto herät-
tää positiivisia mieliku-
via, liiton ja yhdistys-
ten toiminnassa on elä-
mää ja siihen on help-
po tulla mukaan.
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