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Diabeteshoitajat ry toimii diabeteshoitotyötä tekevien ja siitä kiinnostuneiden 
ammattilaisten yhteistyöverkostona. Yhdistys pyrkii kehittämään diabetesyhteistyötä sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. Toiminnalla pyritään vahvistamaan diabetestyötä tekevien 
ammatti-identiteettiä sekä tukemaan heidän verkostoitumistaan. 

Diabeteshoitajat ry on perustettu 1985 ja on yksi vanhimpia diabetesammattilaisten 
yhdistyksiä Euroopassa. 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pyritään pitämään Koulutuspäivien 2022 yhteydessä Tampereella 
Tampere-Talossa 28.4.2022 senhetkinen pandemiatilanne ja –rajoitukset huomioiden.  
Kokouksesta tiedotetaan jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook -
ryhmässä. Kokouksessa noudatetaan valtakunnallisia koronavirusepidemian rajoituksia. 
Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Vuosikokoukseen voivat osallistua 
kaikki yhdistyksen jäsenet. 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, mutta ainakin 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään 
sähköposti- ja etäkokouksia erilaisilla kokousalustoilla tarpeen mukaan. 

Hallituksessa toimii puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Vastuuhenkilöt valitaan koulutuksen, 
tiedotuksen sekä apuraha-asioiden osa-alueille vuosikokouksessa. Vastuuhenkilöt kokoavat 
toimikunnat tukemaan toimintaa. 

Jäsenistö 

Jäsenistömme on nuorentunut mutta samalla eläkeläisjäseniä on tullut lisää. Jäsenmäärä on 
hieman laskusuuntainen,  1043 jäsentä. Yhdistyksemme on huolissaan jäsenmäärän 
laskusta, mikä on yleinen suuntaus yhteiskunnassamme. Nuoria olisi saatava innostumaan 
yhdistystoiminnasta. Yhdistyksen näkyvyyttä tulee lisätä ja sen tuomia etuja painotettava.  
Pyrimme säilyttämään jäsenmäärämme ainakin entisellä tasolla ja teemme tiedotustyötä 
uusien diabetestyötä tekevien ammattilaisten liittymiseksi yhdistykseen. Yhteistyö  
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Sairaanhoitajaliiton Asiantuntija –jaostojen kanssa edesauttaa yhdistyksemme näkyvyyttä ja 
antaa uusia mahdollisuuksia vahvaan yhteistyöhön. Uusi yhdistyksemme virtuaalinen esite 
laitetaan mahdollisimman laajaan levitykseen. 
https://www.esitteemme.fi/Diabeteshoitajat/WebView/ 

Jäsenhankintaa toteutetaan edelleen Diabetesliiton ammattilaiskursseilla, joilla tietoa 
yhdistyksestä jaetaan. Jäseneksi liittyminen on helppoa verkkosivujen kautta ja myös 
hallitukselle osoitetulla hakukaavakkeella. Lisäksi käytössä on yhdistyksen interaktiivinen 
esite: https://www.esitteemme.fi/Diabeteshoitajat/WebView/ sekä  flyerit, joita on helppo 
jakaa erilaisissa tilaisuuksissa. Toimintaa tehdään tutuksi eri diabetes -aiheisissa 
tilaisuuksissa Suomessa. Jäsenten tietojen päivittäminen nähdään tärkeänä ,koska toivotaan 
enemmän suostumuksia sähköposti-yhteydenottoihin liittyen erilaisiin diabetesaiheisiin 
tutkimustöihin. Diabeteshoitajien panos nähdään arvokkaana. 

Sairaanhoitajaliiton Asiantuntijajaostoksi liittyminen mahdollistaa jatkossakin 
yhdistyksemme tunnettavuutta. Avaamme yhteistyötä Sairaanhoitajaliiton alueyhdistysten 
kanssa ja osallistumme mm. Sairaanhoitajapäiville. Näkyvyyttä saadaan myös 
Sairaanhoitaja-lehdessä erinäisin mahdollisuuksin mm. asiantuntijahaastatteluihin tai eri 
palstojen kommentointiin osallistumalla. Toivomme jäsenistömme huomioivan 
Sairaanhoitajaliiton mahdollisuudet omassakin työssään. Yhdistyksemme tunnetuksi 
tekemistä pyritään edesauttamaan myös muihin alamme lehtiin laitettavilla mainoksilla 
(mm. Tehy, Terveydenhoitaja jne.) kuten myös diabeteshoitajan työtä tunnetuksi tekevillä 
artikkeleilla hoitoalan lehtiin, joita muut asiantuntijajaostot julkaisevat. 

Jäsenillä on mahdollisuus antaa palautetta/ehdotuksia yhdistykselle sähköpostitse: 
tiedotus(at)diabeteshoitajat.fi 

 

TALOUS 

Yhdistyksen talous on kunnossa ja mahdollistaa yhdistyksen luontevan toiminnan. 

Marja Puomio -rahastoa kartutetaan jatkossa sääntöjen mukaan koulutuspäivien tuoton 
perusteella. Jäsenet voivat hakea tukea esim. tutkielmiin ja opinnäytetöihin, jotka ovat 
selkeästi suunnattu diabetestyöhön sekä opintomatkoihin, konferensseihin ja 
seminaareihin, jotka ovat selkeästi yhteydessä diabetestyöhön. Hakuohjeet löytyvät 
yhdistyksen sivuilta www.diabeteshoitajat.fi. 
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Hallitus on laatinut yhdistykselle vuonna 2013 taloussäännön, joka on otettu käyttöön 
vuonna 2014 ja sitä tarkistetaan tarvittaessa käyttökokemusten myötä ja vähintään kolmen 
vuoden välein. 

Taloussääntö on tarkistettu viime vuonna 2019, joten sen päivittäinen tulee ajankohtaiseksi 
jälleen vuonna 2022. 

 

TOIMINTA 

Valtakunnalliset koulutuspäivät 

Yhdistys järjestää vuosittain valtakunnalliset koulutuspäivät. 

Keväällä 2020 koronavirusepidemia sekoitti koulutuspäivien suunnittelua ja koulutuspäiviä 
jouduttiin siirtämään kahteen otteeseen. Tampereen koulutuspäivät 2020 sekä Mikkelin 
läsnäolo-koulutuspäivät 2021 jouduttiin perumaan. Vuonna 2021 pidettiin virtuaalinen 
koulutuspäivä.  Kevään 2022 koulutuspäivät pidetään yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
Tampereella 28.-29.4.2021 Tampere-talossa. Yhdistyksen yli 35- vuotista taivalta muistetaan 
ohjelmassa ja iltajuhlassa sekä lahjana koulutuspäiville saapuneille. Koulutusvastaavat 
hallituksen jäsenet vastaavat koulutuspäivien suunnittelusta ja järjestelyistä yhdessä 
hallituksen kanssa. Koulutuspäivien yritysyhteistyötä tehdään yhdessä yritysyhteyshenkilön 
sekä tiedottajan kanssa.  Vuoden 2023 koulutuspäivät pidetään joko virtuaalisena 
koulutuspäivänä tai läsnäolopäivinä Mikkelissä. Hallitus toimii pandemiatilanteen sallimalla 
tavalla. 

Ohjelman sisällön suunnittelu toteutuu  edellisten koulutuspäivien palautteen pohjalta.   

Koulutusvastaavat pyrkivät huolehtimaan koulutuspäivien luennoitsijoiden hankkimisen ja 
yhteydenpidon mahdollisimman pitkälle. Luennoitsijoiden kanssa laaditaan ennakkoon 
luennoitsijasopimus. Diabeteshoitajien vertaistuki nähdään tärkeänä ja se huomioidaan 
erityisesti iltajuhlassa. 

 

Apurahat ja stipendit 

Apurahoja ja stipendejä myönnetään saapuneiden hakemusten perusteella. Verkkosivuilta 
www.diabeteshoitajat.fi löytyvät stipendien hakuohjeet. Stipendien hakemiseen 
kannustetaan mm. jäsenkirjeissä, verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. 
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Ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen 

Käypä hoito -suositusten mukaisesti diabeteksen hoito ja ohjaus on keskitettävä 
asiantuntevalle henkilökunnalle. Diabeteshoitajien koulutus ja ammatillinen arvo nähdään 
tärkeänä yhteisenä tavoitteena. Siihen päästäksemme jatkamme  yhteistyötä  mm. 
maassamme diabeteskoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. 
Diabeteshoitajan kriteerien määrittelyssä ovat jatkossa mukana myös Diabetesliiton sekä 
Sairaanhoitajaliiton edustajat sekä muita asiantuntijoita. 

Päivitetyt Diabeteshoitajan kriteerit ovat työn alla ja odottavat edetessään eri tahojen 
suunnittelutyötä ja päätöksiä. Kriteerit pyritään saamaan kevään 2023 koulutuspäivillä 
esiteltäväksi. 

Diabeteshoitajan ammatin säilyminen sekä nimikesuojaus nähdään tulevaisuuden 
haasteena.  Pyrimme vaikuttamaan kaikin mahdollisin keinoin hienon erikoisosaamisemme 
arvostamiseksi. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.diabeteshoitajat.fi.  Verkkosivuille pyritään 
tuomaan uutisia sekä mielenkiintoisia asioita diabeteksen saralta ja tiedottaminen 
hoidetaan pääosin verkkosivujen kautta. Jäsenkirjeet ovat sähköisesti luettavissa 
verkkosivuilla. Sivujen kautta voidaan toteuttaa erilaisia kyselyitä jäsenistöllemme 
hallituksen suostumuksella ja jäsenten henkilökohtaisella luvalla. Tietoturva-asiat on 
huomioitu lain mukaisesti. ”Suomen diabeteshoitajat” -Facebook ryhmä toimii sosiaalisena 
kanavana diabeteshoitajien kesken. Se ei toimi virallisena tiedotuskanavana jäsenille, mutta 
tukee viestien välitystä ja tiedon kulkua. 

Yhdistyksen Interaktiivinen esite on vapaasti kaikkien saatavilla sivuillamme ja sitä saa jakaa 
eteenpäin. 

Twitterissä käytetään erityisesti koulutuspäivien aikaan tunnistetta #dhpaivat liittäen 
vuosiluvun sekä #diabeteshoitajat. 

Yhdistyksen tiedottaja osallistuu Diabetes ja lääkäri -lehden toimituskunnan kokouksiin 
vastaten lehdessä olevasta Diabeteshoitajat ry -palstasta yhdessä hallituksen kanssa. 
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Sisäinen tiedottaminen 

Tiedottamisessa käytetään sähköpostia, puhelin- tai etäyhteyttä erilaisilla alustoilla. 
Hallituksen jokaisella jäsenellä on käytössä omat sähköpostilaatikkonsa Kotisivukone-
palvelun kautta. 

 

Yhteistyö 

Diabetesliiton organisaatiomuutoksen myötä ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittainen Liiton 
kokous, johon yhdistykset valitsevat edustajansa.  Liiton kokouksessa Diabeteshoitajat ry:llä 
on kokouksessa jäsenmäärän mukaisesti ääniä.  Liiton kokous päättää liiton tärkeistä 
linjauksista sekä toiminta- ja taloussuunnitelman perusteista, hyväksyy 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen jäsenet. Diabeteshoitajat ry 
asettaa oman ehdokkaansa Hallituksen jäseneksi. Edustamme hoitotyön asiantuntijuutta. 
Osallistumme Diabetesliiton kanssa yhteisellä tai omalla näyttelytilalla erilaisiin näyttelyihin 
ja diabetesaiheisille messuille. 

Diabeteshoitajien erilaisten koulutusmahdollisuuksien kehittäminen kuuluu yhteisiin 
tavoitteisiimme. www.diabetes.fi 

Diabeteshoitajat ry:n kautta kanavoidaan diabeteshoitotyön asiantuntijoita erilaisiin 
kehittämistyöryhmiin. 

Yhteistyötä pyritään laajentamaan muiden hoitajajärjestöjen mm. Sairaanhoitajaliiton, 
Terveydenhoitajaliiton, Tehyn sekä Superin kanssa. Sairaanhoitajaliiton Asiantuntija –
jaostona saamme yhdistystämme laajemmin näkyville ja toivomme hedelmällistä 
yhteistyötä. Yhteistyö Suomessa toimivien muidenkin hoitotyön Asiantuntijajaostojen 
kanssa nähdään myös tärkeänä tulevaisuuden toimintana. https://sairaanhoitajat.fi/ 

https://sairaanhoitajat.fi/meista-enemman/asiantuntijajaostot/ 

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu tavanomaiseen tapaan. Diabeteshoitajajärjestön FEND:n 
(Federation of  European Nurses in Diabetes) toimintaan pyritään mahdollisuuksien mukaan 
osallistumaan.  FEND:n vuosittainen kongressi järjestetään jälleen virtuaalisena 16.9.2022 
korona-pandemian vuoksi. Kongressi on Euroopan diabeteshoitajien päätapahtuma. 
Ilmaiseen virtuaalikongressiin toivotaan jäsentemme runsasta osallistumista. Arja Halkoaho 
Kuopiosta jatkaa FEND:n  Executive Committeen jäsenenä. Fendin jäsenyys avaa 
jäsenillemme myös mahdollisuuden osallistua FEND:n yhteistyössä King´s College Londonin 
kanssa järjestämään ENDCUP-koulutusohjelmaan (European Nurses Diabetes Collaborative 
University Programme ). 

https://www.fend.org/ 

http://www.diabeteshoitajat.fi/
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Yhteistyötä Ruotsin diabeteshoitajayhdistyksen SFSD (Svensk Förening för Sjuksköterskor i 
Diabetesvård) kanssa pyritään jatkamaan hyvässä yhteistyöhengessä. 

https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/svenskforeningforsjukskoterskorinomdiabe
tesvard.4.17badfa01722c2fa1731011e.html. 

 Samoin pyritään  laajentamaan yhteistyötä Pohjoismaisten diabeteshoitajayhdistysten 
kanssa. 

Moniammatillista yhteistyötä jatketaan Suomen DESG:n (Diabetes Education Study Group) 
kanssa. Jatkossa teemme myös koulutusyhteistyötä. Lisäksi voidaan kanavoida erilaisia 
kyselyjä luvan antaneille diabeteshoitajille liittyen diabeteshoitajatyöhön. 
https://www.desg.fi/ 

Kansallinen Diabetesfoorumi on ollut tauolla, mutta osallistumme jälleen sen toimintaan, 
kun se jatkuu.  Diabetesfoorumi keskustelee valtiollisella tasolla diabeteksen hoitoon 
liittyvistä asioista. 

TervePaino Ry:n kanssa jatkamme hyvää yhteistyötä suomalaisten ylipaino-ongelman 
voittamiseksi. https://tervepaino.fi/ 

Koulutustoimintaa tukevaa yhteistyötä jatketaan diabeteksen hoitoon liittyvien väline- ja 
lääkeyritysten sekä elintarvikeyritysten kanssa. Yritysyhteistyöstä vastaa koulutus- ja 
tiedotustoimikunta. 

Eduskunnan Diabetesverkoston kanssa kommunikoidaan ja tuodaan esille ammattikunnan 
näkemyksiä. 

 

 

Tampereella 29.3.2022 

 

Diabeteshoitajat ry:n hallitus 
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