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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 
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 järjestetään 6.4.2017 Lahdessa Sibeliustalossa valtakunnallisten 

koulutuspäivien yhteydessä. Kokouksesta tiedotetaan jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla 

ja Facebook -ryhmässä. Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. 

 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, mutta ainakin 3 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään sähköposti- 

ja skype-kokouksia. 

 

Hallituksessa toimii puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Vastuuhenkilöt valitaan koulutuksen, tiedotuksen 

sekä apuraha-asioiden osa-aluille vuosikokouksessa. 

 

 

Jäsenistö 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on jonkun verran laskenut jäsenistömme eläköitymisen myötä. Pyrimme 

säilyttämään jäsenmäärämme ainakin entisellä tasolla ja teemme tiedotustyötä uusien diabetestyötä 

tekevien ammattilaisten liittymiseksi yhdistykseen. Jäsenhankintaa toteutetaan edelleen 

Diabeteskeskuksen ammattilaiskursseilla, joilla tietoa yhdistyksestä jaetaan. Jäseneksi liittyminen 

http://www.diabeteshoitajat.fi/


on helppoa verkkosivujen kautta ja myös hallitukselle osoitetulla hakukaavakkeella. Toimintaa 

tehdään tutuksi eri diabetes-aiheisissa tilaisuuksissa Suomessa. Huomioidaan, että lähihoitajia 

toimii enenevässä määrin diabeteshoitotyössä. Heidät toivotetaan tervetulleiksi yhdistykseemme 

kannattajajäseniksi.  

 

Jäsenillä on mahdollisuus antaa palautetta/ehdotuksia yhdistykselle sähköpostitse: 

tiedotus@diabeteshoitajat.fi 
 

 

TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on kunnossa ja mahdollistaa yhdistyksen luontevan toiminnan. 

 

Marja Puomio -rahastoa kartutetaan jatkossa sääntöjen mukaan koulutuspäivien tuoton perusteella. 

Vuonna 2016 rahastoon ei siirretty tuloja, koska varoja tarvittiin koulutuspäiviin. 

 

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 vuonna 2016. 

 

 

TOIMINTA 

 

Valtakunnalliset koulutuspäivät 

 

Yhdistys järjestää vuosittain valtakunnalliset koulutuspäivät. Vuoden 2017 koulutuspäivät 

järjestetään Lahdessa Sibeliustalossa 6.-7.4.2017.  Koulutusvastaavat hallituksen jäsenet vastaavat 

koulutuspäivien suunnittelusta ja järjestelyistä yhdessä hallituksen kanssa. Koulutuspäivien 

yritysyhteistyötä tehdään yhdessä yritysyhteyshenkilön sekä tiedottajan kanssa. 

 

Koulutusvastaavat pyrkivät huolehtimaan koulutuspäivien luennoitsijoiden hankkimisen ja 

yhteydenpidon mahdollisimman pitkälle. Luennoitsijoiden kanssa laaditaan ennakkoon 

luennoitsijasopimus. 

 

Syksyllä 2017 käynnistyy Tampereen 2018 koulutuspäivien suunnittelu edellisten koulutuspäivien 

palautteen pohjalta. 

 

 

Apurahat ja stipendit 

 

Apurahoja ja stipendejä myönnetään saapuneiden hakemusten perusteella. Verkkosivuilta 

www.diabeteshoitajat.fi  löytyy stipendien hakuohjeet. 

 

Ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen 

 

Maamme SOTE-uudistuksen alueelliset vaikutukset selkenevät vähitellen ja Diabetesosaamis-

keskusten rooli on selkeä. Diabeteshoitotyötä keskitetään ja osaamista jaetaan jatkossa niistä käsin. 

Diabetesosaamisen laajentaminen on tärkeää. Diabeteshoitajien koulutus ja sen yhtenäistäminen 

korostuu. Tässä yhdistyksemme pyrkii olemaan mukana vaikuttamassa. 
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TIEDOTTAMINEN 

 

Ulkoinen tiedottaminen 

 

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.diabeteshoitajat.fi.  Verkkosivut on uudistettu ja sinne 

pyritään tuomaan uutisia sekä mielenkiintoisia asioita diabeteksen saralta ja tiedottamista sitä kautta 

tullaan lisäämään. Jäsenkirjeet ovat sähköisesti luettavissa sieltä. Myös ”Suomen diabeteshoitajat” -

facebook ryhmä toimii sosiaalisena kanavana diabeteshoitajien kesken. 

 

Yhdistyksen tiedottaja osallistuu Diabetes ja lääkäri -lehden toimituskunnan kokouksiin vastaten 

lehdessä olevasta Diabeteshoitajat ry -palstasta. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

 

Tiedottamisessa käytetään sähköpostia, puhelin- tai skype-yhteyttä. 

 

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. 

 

 

Diabeteshoitajat ry:n kautta kanavoidaan diabeteshoitotyön asiantuntijoita erilaisiin 

kehittämistyöryhmiin. 

 

Yhteistyötä pyritään laajentamaan muiden hoitajajärjestöjen mm. Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn 

kanssa. Osallistumme Diabetesliiton kanssa yhteisellä tai omalla näyttelytilalla erilaisiin 

näyttelyihin. Kansainvälinen yhteistyö jatkaa laajentumistaan. Diabeteshoitajajärjestön FEND:n 

(Federation of European Nurses in Diabetes) toimintaan pyritään mahdollisuuksien mukaan 

osallistumaan.  FEND:n vuosittainen kongressi järjestetään 2017 Lissabonissa Portugalissa. 

Yhteistyötä Ruotsin diabeteshoitajayhdistyksen SFSD (Svensk Förening för Sjuksköterskor i 

Diabetesvård ) kanssa pyritään jatkamaan hyvässä yhteistyöhengessä. 

 

Moniammatillista yhteistyötä jatketaan Suomen DESG:n (Diabetes Education Study Group) kanssa. 

Kansallinen Diabetesfoorumi on tällä hetkellä tauolla. Foorumin jatkuessa 2017 olemme jälleen 

mukana.  

Koulutustoimintaa tukevaa yhteistyötä jatketaan diabeteksen hoitoon liittyvien väline- ja 

lääkeyritysten sekä elintarvikeyritysten kanssa. Yritysyhteistyöstä vastaa koulutus- ja 

tiedotustoimikunta.  

 

 

 

 

 

Helsingissä      

 

Diabeteshoitajat ry:n hallitus 
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