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                      Käsitellyt Diabetesliiton hallitus 25.9.2018 

 

Toimintasuunnitelma 2019 
Diabetesliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio perustuvat liiton kokouksen päättämiin 
toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteisiin vuodelle 2019 sekä päivitettyyn strategiaamme 2017–
2020 (liite).  
 
Toiminnan ja talouden perusteet on kuvattu luvuissa 1–4. Toimintamme vuositavoitteet (luku 5) on 
toimintasuunnitelmassa jaoteltu strategiamme mukaisesti. Näiden pohjalta puretaan tavoitteet 
toimenpiteiksi ja kytketään osastokohtaisiin tavoitteisiin, kehityskeskusteluihin ja henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin.  
 
1. Toimintaympäristömme  
 
Toimintaympäristöömme heijastuvat ja toimintatapaamme vaikuttavat erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistamisessa tehtävät ratkaisut ja ihmisten osallistumismuotojen muutokset sekä 
valtion- ja kuntatalouden, väestörakenteen ja aluekehityksen muutokset, verkkoviestintä ja lisääntyvä 
vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa. 
 
Nämä kaikki vaikuttavat liiton toimintaan ja suuntaavat työtämme diabeetikoiden hyvän hoidon ja elämän 
mahdollistamiseksi. Vastaamme lähitulevaisuuden haasteisiin aktiivisessa yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakaslähtöisyys korostuu toiminnassamme ja se kehittyy keskusjärjestön 
toiminnassa organisaation ja toimintatapojen kehittämisen myötä. 
 
2. Toimintamme perusteet  
 
Diabeetikon ja hänen läheistensä tukeminen on toimintamme perusta. Kehitämme diabetesta sairastavien 
omahoidon tueksi uusia työkaluja ja painotamme niissä verkkovälitteisiä toimintoja. Lisääntyvä toiminta 
kunnissa ja maakunnissa tuo tähän oman lisänsä. Toimimme ja puhumme kaikkien diabeetikoiden, ei vain 
jäsenten äänellä. 
 
Suuntaamme kehittämistoimintaa ja palveluita aiempaa enemmän eri maakuntiin ja verkkoon 
vastataksemme entistäkin paremmin diabeetikoiden ja heidän läheistensä tarpeisiin. Haemme aktiivisesti 
uusia kumppanuuksia.  
 
Vaikuttamistoiminta on keskeinen osa toiminnassamme, ja siihen varataan lisäresursseja koko 
yhteisössämme. Vaikuttaminen on keskusjärjestön ja jäsenyhteisöjen yhteinen tehtävä ja edellyttää 
onnistuakseen tiivistä yhteistyötä. Toimintamme painottuu sen edistämiseksi, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksissa turvataan diabeetikoiden hyvä kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen hoito 
ja ohjaus.  
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Kaikessa toiminnassa pyrimme siihen, että diabetesta ehkäiseviä toimia toteutetaan ja laadukkaita 
terveydenhuollon palveluita on saatavilla läpi koko Suomen vähintään verkkopalveluina, ja että 
diabetestoimiala säilyy ja kehittyy eri toimijoiden tehtävissä. Yhdessä keskeisten järjestökumppaniemme 
kanssa vaikutamme maakunnissa tehtäviin terveyttä edistäviin ja ehkäiseviin ratkaisuihin. 
 
Yhdistysten voimavaroja alueellisen ja paikallisen vaikuttamistoiminnan toteuttamiseksi tuetaan. Tämä 
tapahtuu ensisijaisesti maakuntaverkostojemme kautta. Yhteistyötä yhdistysten ja keskusjärjestön kesken 
tiivistyy entisestään strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.     
 
Vaikuttamisen tueksi tuotamme ja varmistamme, että enenevässä määrin on tietoa toimialamme 
kehityksestä ja diabeetikoiden ja heidän läheisten kokemuksista.  
 
Tehostamme ja tuemme toimia, joilla yhteisymmärryksessä jäsenyhdistysten kanssa voitaisiin luoda entistä 
vaikuttavampia ja diabeetikoita kiinnostavia alueellisen ja paikallisen toiminnan muotoja. Kehitämme 
toimintoja niin, että näkyvyys paikallisella ja alueellisella tasolla lisääntyy. Keskusjärjestö lisää toimintoja, 
jotka tehdään yhdessä yhdistysten kanssa, mutta myös suoraan diabeetikoille ja heidän läheisilleen 
suunnattuna.  
 
Toimintojen kehittämistä ohjaa ajattelu, jossa aktiivinen ja monipuolinen toiminta on myös edellytys 
jäsentyytyväisyydelle ja jäsenmäärien kasvulle. Tapahtumaan osallistuvien määrän ja jäsenyhteisöiltä 
kerättävän erilaisen toimintatiedon keräystapa uusitaan ja otetaan käyttöön.  
 
Liiton tuottamien palveluiden ja toimintamuotojen kehittäminen suoraan jäsenille jatkuu aktiivisena. 
Erityisesti kehitetään verkkopalveluita. Suuri osa uusista palveluista on vain jäsenille maksuttomia. 
Tavoittelemme, että jäsenmäärän laskeva kehitys saadaan pysäytettyä. Yhtenä keinona tässä ovat eri 
kohderyhmille kohdennetut sosiaalisen median jäsenhankintakampanjat.  
 
Yhteisömme tunnettuutta ja vetovoimaisuutta lisätään. Panostamme myös väestön diabetestietämyksen 
lisäämiseen. Tätä tekevät sekä keskusjärjestöt että jäsenyhdistykset. Uusia yhteistyökumppaneita haetaan 
aktiivisesti, ja yhteistyötä tehdään aiempaa enemmän sekä muiden sosiaali- ja terveyssektorin toimijoiden 
että myös aiempaa aktiivisemmin ja avoimemmin yrityskumppanien kanssa.  
 
3. Talousarvion lähtökohdat  
 
Vuoden 2019 talousarvion laatimisessa käytetään pohjana vuoden 2017 ja 1–8/2018 toteutunutta tulosta 
sekä vuoden 2018 hyväksyttyä talousarviota. Oletuksena on, että inflaation vuosimuutos on noin 1–2 % ja 
että arvonlisäverokannat pysyvät ennallaan.  
 
Tuotoissa rahapeliavustukset arvioidaan STM:n rahoitussuunnitelman mukaisiksi. Veikkauksen 
voittovaroista haemme yleisavustusta 982 000 euroa. Kohdennettua avustusta haemme 
sopeutumisvalmennukseen 341 000, jäsenyhdistyksille 50 000, ja diabetesta sairastavien omahoidon 
tukemiseen 178 000 euroa. Jatkorahoitusta haemme projektiavustuksina Digidiabeetikko-hankkeeseen 97 
000 euroa sekä avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämisen, AmoS-hankkeeseen 156 000 
euroa.  
 
Veikkausvoittovaroista olemme hakeneet uusina hankkeina työttömän, ilman koulutusta olevan nuoren 
diabeetikon palkkaamiseen 49 000 euroa ja päihteitä käyttävien tyypin1 diabetesta sairastavien tiedon 
lisäämiseen 127 000 euroa. 
 
Lisäksi olemme hakeneet STM:n terveyden edistämisen määrärahoista 105 000 euroa raskausdiabetesta 
sairastavien hoidon kehittämishankkeeseen, ja Wihurin säätiöltä 40 000 euroa vastasairastuneiden 
diabeetikkolasten perheiden kummitoiminnan kehittämiseen. 
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Näin ollen haemme avustusrahoitusta yhteensä 2 125 000 euroa. Jatkamme lisäksi 
kuntoutuskurssitoiminnassa yhteistyötä järjestökumppaniemme kanssa. Vuoden aikana selvitämme myös 
muita mahdollisia hankerahoitusmahdollisuuksia.  
 
Keväällä 2016 tapahtuneen Kelan neljän vuoden kilpailutuksen tuloksena saadut perhekurssit (4 kpl) ja 
nuorten kurssit (1 kpl) järjestetään vuoden 2018 tasossa, samoin kuin maksusitoumus- ja testamenttivaroin 
toteutettavat kurssit. Kelan tuotoiksi on budjetoitu 111 090 euroa.  
 
Osa rahoituksestamme tulee sairaanhoitopiirien maksusitoumuskursseina, joihin on budjetoitu yhteensä 
323 576 euroa ja muihin testamenttivaroin toteutettaviin sopeutumisvalmennuskursseihin 84 000 euroa. 
Maksusitoumuskursseissa tai Kela-kursseissa emme ennakoi nousua.  
 
Diabetes-lehden tilausmaksua korotetaan yhdellä eurolla, 15 (14) euroon. Jäsenmaksu 

pidetään vuoden 2017 tasolla (7 euroa). 
 
Jäsenyhdistyksissä tapahtuvaa toiminnan kehittämistä tuetaan vuoden 2018 suuruisella taloudellisella 
tuella, keskeisimpänä tukimuotona 50 000 suuruinen Veikkausvoittovaroista haettava avustus.  
 
Henkilöstökuluihin arvioidaan palkkojen osalta 1,0 % korotus. Henkilöstömäärämme säilyy vuoden 2018 
syksyn tasolla.  Investointeja ei tehdä normaalien toimistohankintojen lisäksi. Poistot on arvioitu 23 000 
euroon.    
 
Toimintamme menopuoli on kokonaisuudessaan pitkälti kiinteä ja siinä kustannukset nousevat 
automaattisesti. Yleistä kustannusten kasvua pyritään hillitsemään mm. aktiivisella kilpailuttamisella. 
Etsimme tarvittavia säästökohteita sekä panostamme uudenlaisiin tuottomahdollisuuksiin. 
 
Diabetesliiton palvelutoiminta uudistuu meitä aiemmin kohdanneista muutoksista johtuen. 
Varainhankinnan osalta tunnistamme yhä epävarmuustekijöitä. Tehostamme 
varainhankintatoimintaamme. Taloutemme kokonaisuuteen vaikuttaa se, kuinka menestymme eri 
hankehauissa, toiminnan uudelleen suuntaamisessa palvelutoiminnan ja varainhankinnan osalta. 
Varainhankinnan kehittämistoimien uskomme palauttavan niissä vuoden 2017 aikana tapahtuneen tulojen 
merkittävän pudotuksen.  
 
Talousarvion pitäminen budjetoidussa tasossa on haasteellista. Vuosi 2019 edellyttää tarkkaa talouden ja 
tulosennusteiden seurantaa ja hallintaa. Tätä palvelemaan valmistelemme otettavaksi käyttöön uuden 
taloushallintajärjestelmän. 
 
4. Henkilöstöhallinto 
 
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja työilmapiiriin. 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 
kehittymistarpeisiin. Muuttuvassa toimintaympäristössämme panostamme henkilöstön työhyvinvointiin ja 
aktiiviseen vuoropuheluun.
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Strategiaperusteiset vuositavoitteet 2019  
  

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  Toimenpiteet 
1. Diabetesta sairastavien ääni 

vahvistuu yhteiskunnan eri tasoilla   
2. Diabeetikoiden hoidon kehittäminen 

on mukana sotevalmistelussa 
* Kunnissa ja maakunnissa 
huolehditaan tehokkaista diabeteksen 
ja sen lisäsairauksien 
ehkäisytoimenpiteistä. 
* Tyypin 1 diabeteksen ja 
erityisosaamista vaativan tyypin 2 
diabeteksen hoito keskitetään 
osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin. 
* Valtakunnallisen diabeteksen 
hoidon laadun seurannan 
järjestelmän kehittämistä edistetään 

3. Laadukkaiden hoitotarvikkeiden 
riittävä ja tasa-arvoinen saatavuus 
etenee. 
 

* Vaikutamme diabeetikoiden hoitojärjestelyihin 
valtakunnallisella, maakunnallisella ja 
paikallisella tasolla. 
 
* Olemme aktiivisesti mukana THL 
työskentelyssä diabeteksen hoidon laadun 
seurannan kehittämisessä. 
 
* Vastaamme maakuntaverkostojen 
tehokkaasta toiminnasta. 
  
* Annamme tietoja ja lausuntoja diabetekseen ja 
diabeetikoiden hoitoon liittyvistä asioista 
valtakunnallista, maakunnallista ja alueellista 
päätöksentekoa varten. 
 
* Nostamme diabetesta sairastavien arkea esiin 
kyselyiden, viestinnän ja näkökulmatyön kautta.  
 
* Kannustamme ja koulutamme vapaaehtoisia 
diabeetikoita mukaan vaikuttamistyöhön. 
  
* Osallistumme aktiivisesti ajankohtaiseen 
diabetesta ja sen hoitoa koskevaan 
keskusteluun mediassa.  
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 Vetovoimainen yhteisö 
 
Diabetesliitto on vetovoimainen yhteisö 
diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen 
ja alan ammattilaisille. 

  
  

Tavoitteet  Toimenpiteet 
1. Diabetesyhteisöön osallistuvien 

aktiivisten toimijoiden määrä kasvaa 
2. Uusien jäsenten määrä on kasvu-uralla 
3. Vetovoimamme lisääntyy myös 

esidiabeetikoiden ja diabetesriskissä 
olevien keskuudessa. 

 

 

* Tuomme toiminnalla ja viestinnällä 
vastapainoa tyypin 2 diabeetikoita syyllistävälle 
ilmapiirille. 
 
* Monipuolistamme vapaaehtoisten 
mahdollisuuksia osallistua diabetesyhteisön 
toimintaan ja kuulua joukkoon. 
 
* Nivomme esidiabeetikot selkeästi osaksi 
diabetesyhteisöä. 
 
* Toteutamme esidiabeetikoille suunnatun 
”kylmäasema” verkkokurssin ja markkinoimme 
sitä erityisesti työterveyshuoltoon. 
 
* Lisäämme yhteydenpitoa ja yhteistyötä 
ammatillisten jäsenyhdistysten kanssa. 
 
* Kehitämme aktiivisten vapaaehtoisten tukea 
yhdessä heidän kanssaan. 
  
* Laajennamme verkkovertaistuen kohderyhmiä 
tarvekohtaisesti (mm. perheet, 
diabeetikkonuorten vanhemmat). 
 
* Pilotoimme vastasairastuneiden lasten 
vanhempien verkkokurssia sekä 
lastenhoitopalvelua diabeteslasten perheille. 
  
* Aloitamme tyypin 1 diabeetikoiden 
jäsenhankintakampanjan. 
  
* Kehitämme tiedonkeruuta diabetesyhteisön 
toimintaan osallistuneista. 
 
* Perustamme diabetespaneelin tai muun 
työmuodon, jolla voimme luodata diabetesta 
sairastavien ja heidän läheistensä (ja 
ammattilaisten) näkemyksiä ja kokemuksia. 
 
* Lisäämme viestintää arjen työstä ja 
tekemisistä tunnettuuden lisäämiseksi 
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Hyvän hoidon edistäjä ja samalla 
monipuolisten palveluiden varmistaja 
 
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, varmistajana 
ja tuottajana. 

 

Tavoitteet  Toimenpiteet 
1. Diabetesosaamiskeskusten kanssa 

toimiva yhteistyö lisääntyy. 
2. Diabetesliiton palvelujen tarjonta 

lisääntyy lähellä ihmisiä, 
maakunnissa. 

3. Tietomme ammattilaisten 
osaamistarpeista tarkentuu. 

 

 * Selvitämme diabeetikoiden kanssa 
työskentelevien ammattilaisten osaamistarpeita 
maakunnittain. 
 
* Kehitämme palvelumuotoilun menetelmin 
ammattilaisten diabetesosaamista. 
 
* Tuotamme tietoa diabetestoimialan 
kehityksestä ja diabeetikoiden kokemuksista. 
 
* Tiivistämme kumppanuutta Virtuaalisairaalan 
ja Duodecimin kanssa diabetesosaamisen 
edistämiseksi. 
 
* Rakennamme uusia kumppanuuksia 
diabeetikoiden hyvän hoidon varmistamiseksi ja 
edistämiseksi. 
 
* Pidämme esillä diabeteshoitajien osaamisen ja 
aseman tärkeyttä. 
 
* Järjestämme sopeutumisvalmennusta kaikilla 
erva-alueilla. 
 
* Hyödynnämme digitalisaatiota osana 
palvelujen ja osaamisen kehittämistä. 
 
* Lisäämme terveysalan ammattilaistemme 
läsnäoloa somessa 
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Ennaltaehkäisyn ja varhaisen 
tunnistamisen edistäjä 

Toimimme tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen 
sekä raskausdiabeteksen ehkäisemiseksi. 

 

Tavoitteet  Toimenpiteet 
1. Diabetesriskissä olevien henkilöiden 

mahdollisuudet oman terveytensä ja 
hyvinvointinsa edistämiseksi 
monipuolistuvat. 

 
 
 
 

* Hyödynnämme T2D riskitestiä monipuolisesti 
toimintamme ja viestintämme tukena. 
 
* Viestimme raskausdiabeteksesta ja 
raskausdiabeteksen sairastaneiden kokemista 
kehittämistarpeista tuessa ja ohjauksessa. 
 
* Osallistumme valtakunnallisiin diabeteksen 
ehkäisyhankkeisiin. 
 

 
Talous, henkilöstöhallinto ja tukipalvelut  

Tavoitteet  Toimenpiteet 

1. Meillä on taloudellisesti 
kannattavia palveluita ja 
myyntituotteita 
valtakunnallisesti/ eri puolelle 
Suomea.  

2. Tietoisuus testamentti- ja muista 
lahjoitusmahdollisuuksista 
lisääntyy ja näkyy tulovirroissa.   

3. Meillä on uusi valtakunnallinen 
strateginen kumppani 
varainhankinnassa.  

4. Henkilöstön työhyvinvointi 
paranee vuoden 2018 
tutkimuksesta.  

5. Talous- ja palkkahallinnon 
järjestelmä uudistus on valmis 
toteutettavaksi ja otettavaksi 
käyttöön vuoden 2020 alusta.  

* Kehitämme testamenttaamisen ja 
lahjoittamisen tapoja nykyistä helpommaksi ja 
houkuttelevammaksi. 

* Kokeilemme digitaalisten joulukampanjoiden 
uutta toimintatapaa vuosille 2018/2019 ja 
2019/2020. 

* Toteutamme arpajaiset uuden konseptin 
pohjalta. 

* Teemme pitkän tähtäimen strategisen 
rahoituspohjasuunnitelman 

* Jatkamme varainhankinnan ja 
tutkimusviestinnän yhteistyötä 
Diabetestutkimussäätiön kanssa  

* Kehitämme kumppanuuksia yritysten ja 
muiden sotesektorin toimijoiden kanssa 

* Kehitämme toimintatapojamme siten, että 
henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään ja 
työyhteisössämme sekä tuntee työnimua.   

* Kehitämme taloushallinnon 
seurantajärjestelmiä ennakoivammaksi ja 
lisäämme digitalisoimista. 

* Tuotteistamme kehittämiämme palveluita ja 
tuotteita taloudellisesti kannattaviksi 
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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.

Toimimme kaikkien diabeetikkojen yhdistäjänä ja etujen ajajana.

Vaikutamme sekä kehitämme, tuotamme ja varmistamme parhaat mahdolliset palvelut 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. Olemme 
vahvana osaajana maakuntien strateginen kumppani. 
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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.

Strategiset valintamme vuoteen 2020 

1. Vetovoimainen yhteisö

Päämäärä:

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

Tavoitteemme vuoteen 2020 

1. Jäsenyhdistykset ovat elinvoimaisia, toiminta-alueellaan aktiivisia ja niiden jäsenmäärä kasvaa.

2. Diabetesyhteisö tarjoaa erilaisille ihmisille sopivia tapoja olla mukana yhteisössä

3. Jokaisella diabeetikolla ja hänen läheisellään on mahdollisuus saada sekä lähellä että verkossa tarjottua  
 tavoitteellista vertaistukea.

4. Järjestörakenteemme uudistuu kohti voimakkaampaa alueellista yhteistyötä ja toimimme yhteisönä   
aktiivisesti alueellisesti, jotta pystymme tarjoamaan monipuolisia palveluja erilaisten jäsenten erilaisiin   
tarpeisiin. 

5. Kaikilla diabeetikoilla, yksittäisillä jäsenillä ja yhdistyksillä on tärkeä rooli diabetesyhteisön toiminnan 
kehittämisessä. 

6. Ammatilliset yhdistykset ja Diabetestutkimussäätiö toimivat tiiviinä osina diabetesyhteisöä.
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2. Hyvän hoidon edistäjä ja monipuolisten 
palveluiden varmistaja

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, varmistajana 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 vahva maakunnallinen ja valtakunnallinen rooli laadukkaiden palvelujen varmistajana yhteistyössä 
valitsemiemme palveluntuottajien kanssa

4. Meillä on valtakunnallinen rooli diabetesosaamisen ja diabetesammattilaisten verkostoitumisen edistäjänä ja 
moniammatillisten koulutuspalvelujen tuottajana.

5. 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.

Diabetesliitto l Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere l p. 03 2860 111 (ma-pe klo 9–13)

 www.diabetes.fi
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