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Taustaa DIGIDIAlle
•Digitaalisuus lisääntyy – myös hoidonohjauksessa

• taito käyttää sekä laitteita että verkkopalveluja ja 
sovelluksia tietoturvallisesti oman hyvinvointinsa tukena
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COVID-19-
pandemian 
vaikutukset



Taustaa DIGIDIAlle
•Terveydenlukutaito on tärkeää
• tietoa saatavilla runsaasti 

•kuka tahansa voi julkaista terveyteen liittyvää tietoa

➢Terveystietoa verkosta hakeva tarvitsee myös 
terveyden lukutaitoa digitaalisessa kontekstissa 
(Eronen 2021)

• kyky hankkia, ymmärtää, arvioida ja soveltaa terveyteen 
liittyvää tietoa ja palveluita, jotta pystyy niiden avulla 
tekemään päätöksiä hyvinvointinsa tukena
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DIGIDIA 

TAMK

Diabetesliitto

Tampereen 
kaupunki

THL

Kohderyhmänä tyypin 2 diabeteksen 
riskiryhmiin kuuluvat ja diabetesta 
sairastavat, heikossa työmarkkina-

asemassa olevat henkilöt

1.10.2021-31.12.2023

Pirha



DIGIDIAn tavoitteet

Edistää kohderyhmään kuuluvien 
kansalaisten kykyä hyödyntää 
sosiaali- ja terveydenhuollon 

digitaalisia palveluita 

Kehittää kohderyhmään kuuluvien 
kansalaisten tiedon- ja 

terveydenlukutaito-osaamista 

TERVEYS

HYVINVOINTI

OSAAMINEN

TOIMINTAKYKY



DIGIDIAn tavoitteet

Vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoiden, 

kuntien ja kansalaisyhteiskunnan 
integraatiota kehittämällä toimiva 

yhteistyön malli kansalaisten 
digitaalisten taitojen ja terveyden 

lukutaidon kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi

TERVEYS

HYVINVOINTI

OSAAMINEN

TOIMINTAKYKY



DIGIDIA-
oppimisympäristö

Työpajat 1-3

Verikokeet
mm. 
genomitesti 
tyypin 2 
diabetesriskiin 

Sisäänottokriteerit: 
• 18-64 vuotias
• ≥ 12 diabetesriskipisteet
• Esidiabetes (IFG (6,1 - 6,9) / 

IGT (7,8 - 11) tai
• Vasta diagnosoitu tyypin 2 

diabetes (<12 kk 
sairastumisesta)

Alkukysely
• Elämänlaatu (WHO 5)
• Digiosaaminen (FinSote)
• Osallisuus indeksi (THL)
• Arkipäivän 

terveystiedon lukutaito 
(EHIL)

• Terveydenlukutaito
(HLS-EU-Q16)

• Genomitiedon lukutaito, 
perinnöllisyys

• Tietoon perustuva 
suostumus -mittari

Loppukysely
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Etävastaanotot esim. VideoVisit: 
• Genomitestin tulokset
• Seurantakäynnit ja yksilöllinen

elintapaohjaus tarvittaessa

1.10.2021 - 31.12.2023

DIGIDIA-
oppimisympäristö

Vertaisryhmän kysely
• Elämänlaatu (WHO 5)
• Digiosaaminen (FinSote)
• Osallisuus indeksi (THL)
• Arkipäivän 

terveystiedon lukutaito 
(EHIL)

• Terveyden lukutaito
(HLS-EU-Q16)

• Genomitiedon lukutaito, 
perinnöllisyys 

• Tietoon perustuva 
suostumus -mittari

Kysely 
verkkoalustaa 
käyttäneille
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Työpajat

Digitaaliset taidot

• tekniset taidot

• tietosuoja, 
tietoturva

• tiedonhankinta

• sähköiset sosiaali-ja 
terveydenhuollon
palvelut

Terveydenlukutaito

• luotettavat 
tiedonlähteet

• tiedon arviointi

• tiedon soveltaminen

• motivaatio

Eväät eteenpäin

• hyvinvointi, 
osallisuus

• taitojen harjoittelua 
(digitaidot, 
terveydenlukutaito)

• tavoitteet jatkoon

• arviointi
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Digitaalinen oppimisympäristö
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Genomilukutaidon kehittäminen

Terveydenlukutaidon kehittäminen

Motivaation ja osallisuuden vahvistaminen

Digitaitojen kehittäminen



Digitaalinen oppimisympäristö

•Katriina ja Jaakko

•Tietoa

•Linkkejä

•Tehtäviä

•Podcasteja
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Digitaalinen oppimisympäristö

•Katriina ja Jaakko

•Tietoa

•Linkkejä

•Tehtäviä

•Podcasteja
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Katriina: 
42 vuotias, 

gestationaalinen
diabetes, ylipainoa, 

useita laihdutus 
yrityksiä



Digitaalinen 
oppimisympäristö
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Digitaalinen 
oppimisympäristö

9.2.2023 |  13



Yksilöllisten ohjausmenetelmien valinta
• DIGIDIA oppimisympäristö ja muut 

digitaaliset materiaalit
• Vastaanotot etäpalveluiden avulla: 

esim.VideoVisit
• Vastaanotot terveysasemalla tai 

kotona
• Ryhmäohjaus
• Moniammatilliset verkostot
• Kolmannen sektorin toiminta

Tyypin 2 diabetesriskin aktiivinen
tunnistaminen
• BMI, lihavuus
• Elintavat: liikkumattomuus, vähäinen uni, 

ravitsemus
• Tyypin 2 diabeteksen riskitesti
• Verikokeet
• Sukuhistoria
• Genomitestin riskiarvio
• Raskausdiabetes

Terveydenlukutaidon ja digitaitojen 
tunnistaminen
• Terveystietojen arviointi ja 

soveltaminen
• Motivaatio ja muutosvalmius
• Informaatiolukutaito, 

tiedonhankintakyky
• Sähköisten terveyspalveluiden 

käyttövalmius ja kokemus
• Digitaitojen lisääminen
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Yksilöllinen ohjausmalli
Tyypin 2 diabetesriskin tunnistaminen ja ohjausmenetelmät

Riskin tunnistaminen
Motivaation ja taitojen 

vahvistaminen
Osallisuuden ja hyvinvoinnin 

lisääminen



Lähteitä

•Digirohkea luottaa tulevaan. Digitaitoraportti 2022. 
Digi-ja väestötietovirasto

•Eronen J. 2021. Terveydenlukutaito- ajankohtainen, 
mutta vähän tutkittu kansalaistaito. Gerontologia 
2/2021.

•Griebel L. ym. 2018. eHealth literacy research – quo
vadis?Inform Health Soc Care 2018;43(4):427–42.

•Digipalveluraportti 2022. Suomen Diabetesliitto ry.
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Lisätietoja:
tuula-maria.rintala@tuni.fi

Kiitos
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