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Taustaa

●Diabeteshoitaja ei ole laillistettu ammattinimike,

●mutta diabeteshoitotyötä voi tehdä vain asiantuntija.

●Diabeteshoitotyön koulutuspolun alku on kaikilla 

sama, mutta jatkokoulutuksessa on monia vaihtoehtoja 

tällä hetkellä

●- Kouluttautuminen tapahtuu potilasryhmän tarpeita

●huomioiden : lapset/ aikuiset/ikäihmiset



Peruskoulutus

●Sairaanhoitaja AMK

●Terveydenhoitaja AMK

●Kätilö AMK

●Tulevaisuudessa Kansanterveyshoitaja ?



Erikoistumiskoulutus

●Diabeteshoitotyö 30 op.  /AMK tai opinto-

●moduuleista koostettu kokonaisuus 30 op.

●Koulutus sisällytettävissä ylempään AMK-

●tutkintoon

● FEND (Foundation of European Nurses in

● Diabetes ) ENDCUP –koulutus 30 op. (+30 op.)



Erikoistumiskoulutus

● Diabetesliiton diabeteksen hoidon peruskurssi

● 5pv + jatkokurssi 2-3 pv

● Diabetesliiton lastenalan hoitajien koulutus 3

● pv + jatkokurssi 2-3 pv

●Insuliinipumppupotilaita hoitavat lisäksi:

●Insuliinipumppuhoidon peruskoulutus 2pv/

●Diabetesliitto ja jokaisen pumppufirman pumpun 

teoria/käytäntö -koulutukset (jatkuvana teknologian 

kehitystä seuraten)



Jatkuva täydennyskoulutus

Vähintään kaksi koulutusta /vuosi :

- Diabeteshoitajien koulutuspäivät (1x3v)

www.diabeteshoitajat.fi

- Valtakunnallinen Diabetespäivä (1x3v)

www.diabetes.fi

- Suomen DESG:n koulutuspäivä (1x3v)

www.desg.fi

http://www.diabeteshoitajat.fi/
http://www.diabetes.fi/
http://www.desg.fi/


Jatkuva täydennyskoulutus

- Alueelliset koulutuspäivät (1x2v)

Järjestetään hyvinvointialueilla vuosittain

alueellisen Diabetestyöryhmän organisoimina.

- Yritysten/Yhteisöjen järjestämät koulutus-

päivät/ -illat (2/v)



Jatkuva täydennyskoulutus

●Kansainväliset kongressit (1/5 v)

●www.fend.org

●www.idf.org

●EASD =European Association for the study of 

Diabetes  -kongressi

●ATTD =The international Conference on

●advanced Technologies and treatments of

●diabetes -kongressi

http://www.fend.org/
http://www.idf.org/


Työkokemus

- diabetestyötä pitää olla vähintään 11,5 h/vko

- vähintään vuosi, jos työajasta 76-100%

on diabetestyötä

- vähintään 2 vuotta jos työajasta 51-75%

on diabetestyötä



Diabeteshoitajan työnkuva
- Diabeetikon hoito/hoidon seuranta

uusinta diabeteshoidon teknologiaa ja laitteita

hyödyntäen

- Diabeetikon hoidon ohjaus ja neuvonta sekä

komplikaatioiden ennaltaehkäisy

- yksilö ja ryhmäohjaus

- Diabeteksen ehkäisytyö, riskiryhmien seulonta ja

seuranta

- Konsultoivana hoitajana toimiminen sairaalassa



Diabeteshoitajan työnkuva

●Sopeutumisvalmennuksen ja kuntoutuksen

●toteuttaminen

●Ohjausmateriaalin valinta, suunnittelu ja laadinta

●muiden terveydenhuollon ammattilaisten ohjaus ja 

koulutus

●sidosryhmien ohjaus ja koulutus, verkostokoulutus

●moniammatillinen työryhmätyöskentely, toimiminen

●diabeteshoitotyön asiantuntijana työryhmässä



Diabeteshoitajan työnkuva

●osallistuminen tutkimushoitajana/tutkijana 

mahdollisuuksien mukaan eri tasoisiin koekäyttöihin ja 

hoitotieteellisiin/lääketieteellisiin diabetestutkimuksiin

●osallistuminen diabeteksen hoidon kehittämistyöhön ja 

erilaisiin projekteihin

●artikkeleiden kirjoittaminen alan lehtiin ja 

oppikirjoihin



Diabeteshoitajan työnkuva

●Oppilaitos yhteistyö:

●-luennointi

●-opiskelijaohjaus

●Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

●-yhteistyö Diabetesliiton kanssa

●-yhteistyö paikallisten diabetesyhdistysten kanssa

●-osallistuminen erilaisiin tempauksiin oman alan

●asiantuntijana



Myönnettävät pätevyydet

●Sairaanhoitajaliiton myöntämä

●Sairaanhoitajan erityispätevyys, kliininen hoitotyö /

●Diabeteshoitotyö

●-omat kriteerit

●Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen -

koulutus 45 op

●



Tulevaisuudessa

●STM:n terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

neuvottelukunnan (TANK) suositus (2021) on annettu 

Suomen Hallitukselle.

●Toiveena on , että sairaanhoitajien 

erikoistumiskoulutukset käynnistettäisiin sen 

mukaisesti.

●Diabeteshoitotyön ammattilainen katsotaan

●suosituksessa ns. Kliinisesti erikoistuneeksi hoitajaksi 

tai Kliinisen hoitotyön asiantuntijaksi



Tulevaisuudessa

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön kehittämisen urapolku

1      Kliinisessä hoitotyössä toimiva sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja tai kätilö

2      Kliinisesti erikoistunut

3      Kliinisen hoitotyön asiantuntija

4      Kliinisen hoitotieteen asiantuntija



TANK:n ehdotus



Yhteenveto

●Diabeteshoitajan kriteerien päivittäminen nivoutuu

●TANK:n ehdotuksen toteutumiseen

●Toistaiseksi voimme vain odottaa  



Kiitos!
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