
Diabetesliiton strategia 2017–2020  

 
Strategia ohjaa yhteisömme, keskusjärjestön ja jäsenyhdistysten toimintaa ja sen tärkeitä valintoja eri 

diabetestyypit huomioiden vuoteen 2020. Liiton kokous 15.5.2016 
 

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. 

 

  

 

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. 

  

  

 


