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Diabeteshoitajat ry 

Kirjoniementie 15 
33680 Tampere 
www.diabeteshoitajat.fi 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
Diabeteshoitajat ry toimii diabeteshoitotyötä tekevien ja siitä kiinnostuneiden 
ammattilaisten yhteistyöverkostona. Yhdistys pyrkii kehittämään diabeteshoitotyön 
asemaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toiminnalla pyritään vahvistamaan 
ammatti-identiteettiä sekä tukemaan verkostoitumista.  

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 3.4.2014 Tampere talossa valtakunnallisten 
koulutuspäivien yhteydessä. Kokouksesta tiedotetaan jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen 
verkkosivuilla. Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet.  

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 5-6 kertaa vuodessa, lisäksi pidetään 
sähköpostikokouksia.  

Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä. Hallituksen lisäksi 
yhdistyksessä toimii koulutus-, apuraha- ja tiedotustoimikunnat.  

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärän toivotaan kasvavan.  Jäsenhankintaa toteutetaan mm. 
Diabeteskeskuksen ammattilaiskursseilla, joilla mainostetaan yhdistyksen jäsenyyttä. 
Jäseneksi liittyminen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi verkkosivujen 
kautta. Toimintaa pyritään tekemään tutuksi eri koulutuspäivillä mm. 
sairaanhoitajapäivillä. Vuonna 2014 käynnistetään yhteistyö mm. Suomen 
työterveyshoitajaliiton kanssa. 

Vuoden 2013 lopulla ja 2014 alussa toteutettu jäsenkysely ohjaa yhdistyksen 
toiminnan suunnittelua omalta osaltaan. 

 

TALOUS 

Vuoden 2013 aikana yhdistyksen talous on vakiintunut ja toiminta jatkuu ennallaan.  

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

Hallitus on laatinut yhdistykselle vuonna 2013 taloussäännön, joka otetaan käyttöön 
vuonna 2014 ja sitä tarkistetaan tarvittaessa käyttökokemusten myötä.  
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TOIMINTA 

Valtakunnalliset koulutuspäivät 

Yhdistys järjestää vuosittain valtakunnalliset koulutuspäivät. Vuoden 2014 
koulutuspäivät järjestetään 3-4.4.2014 Tampereella, Tampere -talossa. 
Koulutustoimikunta vastaa koulutuspäivien suunnittelusta ja järjestelyistä yhdessä 
hallituksen kanssa. Koulutuspäivien yritysyhteistyötä tehdään yhdessä 
tiedotustoimikunnan kanssa. 

Koulutustoimikunta pyrkii huolehtimaan koulutuspäivien luennoitsijoiden hankkimisen 
ja yhteydenpidon mahdollisimman pitkälle. Luennoitsijoiden kanssa laaditaan 
ennakkoon luennoitsijasopimus. 

Syksyllä 2014 käynnistyy Helsingin vuoden 2015 koulutuspäivien suunnittelu edellisten 
koulutuspäivien palautteen pohjalta. 

Apurahat ja stipendit 

Apurahoja ja stipendejä myönnetään saapuneiden hakemusten perusteella. 
Verkkosivuilta www.diabeteshoitajat.fi löytyy hakuohjeet. 

Ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen 

Diabeteshoitajat ry:n hallitus seuraa edelleen sairaanhoitajien rajoitetun 
lääkkeenmääräämisoikeuden etenemistä ja käytännön toteutumista diabeteksen 
hoidon osalta. Seuraamme myös Lääketeollisuuden eettisten ohjeiden (2013) 
vaikutusta jäsenistömme lääkkeistä saaman tiedon määrään ja laatuun sekä Suomen 
Sairaanhoitajaliiton kliinisen erityispätevyyden myöntämistä jäsenistölle. Vuonna 2012 
julkaistiin Diabeteshoitaja-nimikkeen kriteerit ja ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. 
Pyrimme levittämään kriteereitä edelleen ja seuraamaan niiden vaikutusta 
käytännössä. 
 
TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.diabeteshoitajat.fi. Verkkosivuja 
kehitetään jatkuvasti ja sinne pyritään nostamaan enemmän uutisia ja 
tutkimustuloksia. Sivujen ulkoasun päivitys toteutetaan vuonna 2014. 
 
Tiedotus tekee yhteenvedon ja analyysin alkuvuonna jäsenkyselyn tuloksista, joiden 
suuntaisesti tullaan kehittämään yhdistyksen toimintaa. 
 
Yhdistyksen tiedottaja osallistuu Diabetes ja lääkäri lehden toimituskunnan kokouksiin 
vastaten lehdessä olevasta Diabeteshoitajat ry palstasta.  
 

Sisäinen tiedottaminen 

Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.  

 

 

http://www.diabeteshoitajat.fi/
http://www.diabeteshoitajat.fi/
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Yhteistyö 

Diabetesliiton liittohallituksessa ja liittohallituksen puheenjohtajistossa on 
Diabeteshoitajat ry:n edustus. Yhdistyksen kautta kanavoidaan diabeteshoitotyön 
asiantuntijoita erilaisten kehittämistyöryhmien asiantuntijatehtäviin. 
 
Yhteistyötä tehdään muiden hoitajajärjestöjen mm. Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn 
kanssa. Osallistumme Diabetesliiton kanssa yhteisellä näyttelytilalla ainakin 
Sairaanhoitajapäivien sekä Diabetesosaaja 2014 koulutuksen näyttelyyn. 
Kansainvälinen yhteistyö Euroopan Diabeteshoitajajärjestön FEND:n (Federation of 
European Nurses in Diabetes) kanssa jatkuu. FEND:n kongressi järjestetään syyskuussa 
Wienissä.  
 
Moniammatillista yhteistyötä jatketaan Suomen DESG:n (Diabetes Education Study 
Group) kanssa. Olemme myös mukana kansallisessa Diabetesfoorumissa. Tässä 
yhteistyöhankkeessa on mukana myös Suomen Diabetesliitto, THL, Suomen 
Endokrinologiayhdistys, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys sekä Novo Nordisk 
Farma Oy. Koulutustoimintaa tukevaa yhteistyötä jatketaan diabeteksen hoitoon 
liittyvien väline- ja lääkeyritysten sekä elintarvikeyritysten kanssa. Yritysyhteistyöstä 
vastaa koulutus- ja tiedotustoimikunta. 
 

 

 

Helsingissä 14.1.2014 

Diabeteshoitajat ry. hallitus 


