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Tervehdys jäsenille ja hyvää alkanutta syksyä! 
 
DIABETESREKISTERI VIHDOINKIN TOTTA!  
 
DESG ry on ollut mukana diabetesrekisterin kehittämisessä moniammatillisen hoidonohjauksen 
näkökulmasta vuodesta 2018. Laaturekisterien avulla parannetaan hoidon ja palvelujen 
vaikuttavuutta. Iloksemme voimme välittää teille tiedon siitä, että laaturekisteriasetus on nyt 
annettu! Asetuksessa ovat mukana diabetesrekisteri, HIV-rekisteri, munuaistautirekisteri, 
psykoosien hoidon laaturekisteri, selkärekisteri, suun ja hampaiden sairauksien hoidon 
laaturekisteri, sydänrekisteri, tehohoidon laaturekisteri sekä tulehduksellisten reumasairauksien 
laaturekisteri. Näitä kaikkia on kehitetty THL:n kumppanuusrekistereinä erillisissä hankkeissa 
vuosina 2018–2022. Asetus astuu voimaan 1.1.2023 ja sen myötä pysyvä rahoitus 
laaturekisteritoiminnalle. Onnittelut tuleville Suomen ensimmäisille lakisääteisille laaturekistereille! 
  
Lisää tietoa asiasta saatte alla olevien linkkien kautta. 
STM, tiedote 1.9. 
https://stm.fi/-/yhdeksan-kansallista-terveydenhuollon-laaturekisteria-thl-n-vastuulle 
 
STM/2022/116: Asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä  
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807d35b1 
 
 
ILMOITTAUDU VALTAKUNNALLISEEN DIABETESREKISTERIN 
VERTAISKEHITÄMISPÄIVÄÄN  
 
Tervetuloa mukaan Diabeteslaaturekisterin ensimmäiseen kansalliseen vertaiskehittämispäivään 
26.10.2022!  
Kohderyhmä: 

- Diabeteksen hoidon ammattilaiset 
- Hyvinvointialueiden päättäjät ja kehittäjät 
- Käypä hoito -suositusten, erikoisalayhdistysten, potilasyhdistysten ja muiden sidosryhmien 

edustajat 
- Perusterveydenhuollon yksiköiden ylilääkärit 
- Muut diabeteksen hoidon kehittämisestä kiinnostuneet perusterveydenhuollon lääkärit ja 

hoitajat 
- Muut asiasta kiinnostuneet 

 
Tilaisuus järjestetään hybriditoteutuksena Ruskeasuon Folkhälsan-talossa Helsingissä sekä 
Teamsissa. Tilaisuudessa esitellään THL:n diabeteslaaturekisterin toimintaa ja sisältöä, 
keskustellaan laaturekisteritoiminnan mahdollisuuksista hyvinvointialueiden johtamisen tukena 
sekä tarjotaan käytännön esimerkkejä laaturekisteritoiminnan hyödyntämisestä diabeteksen hoidon 
laadun kehittämisessä. 

 
Ilmoittaudu oheisesta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/6D53EB9B906CC299 
 
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, osallistuuko vastaaja 
paikan päällä Folkhälsan-talossa vai Teamsissa. Paikalle päälle mahtuu rajallinen määrä 
osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki diabetesrekisterin 
laaturaportteihin viimeistään 18.10.2022. Oman alueen tulosten läpikäyntiin kannattaa varata aikaa 
ennen tilaisuutta. 

https://stm.fi/-/yhdeksan-kansallista-terveydenhuollon-laaturekisteria-thl-n-vastuulle
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807d35b1
https://link.webropolsurveys.com/S/6D53EB9B906CC299
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DESG-SEMINAARI 8.2.2023 Tampereella, varaa jo nyt kalenteriisi 
 
Ensi kevään DESG-seminaarin ajankohdaksi on sovittu 8.2, klo 9–16, paikkana Tampere, 
Ravintola Selman kokoustila, johon mahtuu 30–40 henkilöä. Seminaariin on mahdollista osallistua 
myös etänä, etälinkki toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen DESG-kotisivuilla 
aukeaa marraskuussa. Seminaarin ohjelma koostuu ajankohtaisista haasteista: Terveydenhuollon 
laadun kehittäminen ja diabeteslaaturekisterin valtakunnallinen eteneminen, 
diabetesammattilaisten osaaminen, kriteerit ja erityispätevyys, diabeteksen hoidon ja ohjauksen 
hyvät käytänteet ja sekä vaikuttavat elintapaohjauksen menetelmät. Tarkempi ohjelma tarkentuu 
syksyn aikana ja on nähtävänä ilmoittautumisen yhteydessä DESG-sivuilla. Tarkentunut ohjelma 
lähetetään myös joulukuun jäsenkirjeessä. 
 
 

Lisätietoa kotisivuilla  https://www.desg.fi/  
 
 
Kuulaita, kirkkaita syysilmoja! 
Ihaillaan syksyn väriloistoa saaden puhtia työhön ja vapaa-aikaan! 
 
 
DESG ry:n hallitus: Seija Olli (pj.), Auli Pölönen (siht.), Markku Vähätalo (rahastonhoitaja), Riitta 
Salo (varapj.), Taina Pekola ja Leena Puhto 
 
 

 
 
Kuva: Seija Olli, Kokemäenjoki, elokuun auringonlasku  
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