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Terveydenhuollon johtavat 
kuvantamisen, omahoidon ja 
johtamisen ratkaisut Suomessa
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Terveydenhuollon haasteet

Lisääntyvä tarve 
terveydenhuollon palveluille
• Ikääntyvä väestö
• Tutkimusteknologian 

kehittyminen (esim. 
kuvantaminen)• Hoitomuotojen ja lääkkeiden kehittyminen

• Kansalaisten lisääntynyt tietoisuus hoitomahdollisuuksista
• Ennakoimattomat, äkilliset haasteet ja muutokset (lintuinfluenssa, SARS, 

jne.)
Vähenevät resurssit terveydenhuollon palveluiden toteuttamisessa
• Ikääntyvä henkilöstö ja rekrytoinnin haasteet
• Kustannusten kasvun hillintä

Terveydenhuollon rakenteiden muutos
• Digitalisoitumisen mahdollisuudet ja haasteet
• Ulkoistaminen ja palveluiden hankinta yksityissektorilta
• Epätasaisesti jakautuvat terveydenhuollon resurssit 

ja palveluiden saavutettavuus
• Terveydenhuollon johtamisen ja ohjaamisen haasteet
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ratkaisualueet

Kuvantaminen 
ja multimedia
Kuvantaminen 
ja multimedia
Kuvantaminen 
ja multimedia

Omahoito ja
terveysneuvonta

Johtaminen ja
kehittäminen
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Kuvantaminen ja 
multimedia
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Kuvantamisen ja multimedian ratkaisut

Tavoitteena terveydenhuollon toiminnan 
vaikuttavuuden, laadun ja tehokkuuden parantaminen
Saadaan aikaan digitalisoimalla multimedian ja 
kuvantamisen tuotto- ja lausuntoprosesseja

Ratkaisualueet
• Multimedian tuotto miltä tahansa laitteelta
• Strukturoidut lausunnot ja lomakkeet
• Multimedian katselu
• Kuvantamisen alueelliset ratkaisut
• Etäkonsultaatioratkaisut
• Kuvantamisen laadunvarmistus ja laadun 

kehittäminen
• Kuvantamis- ja lausuntopalvelut

Välineet
• Edistykselliset ohjelmistotuotteet
• Avoimet, standardien mukaiset rajapinnat
• Laaja kuvantamisen ja multimedian osaaminen 
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Case: Varsinais-Suomen shp:n multimediaratkaisu
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Case: DigiFundus-kuvantamispalvelu
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Omahoito ja 
terveysneuvonta
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Omahoidon ja terveysneuvonnan ratkaisut

Tavoitteena terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden, laadun 
ja tehokkuuden parantaminen
Saadaan aikaan vapauttamalla ammattilaisten aikaa hoitotyöhön, 
tehostamalla potilasohjausta ja kehittämällä kansalaisten 
osuutta ennaltaehkäisevässä hoidossa ja jälkihoidossa

Ratkaisualueet
• Omahoidon tuki ja 

terveysneuvonta
• Hoidontarpeen arviointi, 

palveluohjaus ja ajanvaraus
• Pre- ja post-neuvonta

Välineet
• Terveydenhuollon contact 

center
• Omahoidon sähköinen 

sovellusalusta
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Case: 10023 terveysneuvonta

(09)10023 terveysneuvonta Päivystyksen puhelujen kääntö
Ylivuoto tiettyyn kellonaikaan Terveysaseman puhelujen kääntö
Ylivuoto jonotilanteen mukaan Ajanvarauspuhelujen kääntö
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Case: Hyvis



12

Johtaminen ja 
kehittäminen
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Johtamisen ja kehittämisen ratkaisut

Tavoitteena terveydenhuollon toiminnan 
vaikuttavuuden, laadun ja tehokkuuden 
parantaminen
Saadaan aikaan prosessien kehittämisen, 
mittaamisen ja henkilöstön sitoutumisen avullaRatkaisualueet
• Prosessien kehittäminen ja 

johtaminen
• Laatujärjestelmät
• Tuloskorttiratkaisut ja suorituskyvyn 

johtaminen
• Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
• Kehittämishankkeet

Välineet
• Osaava ja tehokas konsultointi
• Helppokäyttöiset ohjelmistotuotteet
• Henkilöstön osallistuminen
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Case: HUS ProDoc -prosessienhallintaratkaisu
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Case: Pohjois-Pohjanmaan shp:n 
tuloskorttiratkaisu
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lyhyesti

Mawell on innovatiinen ja kasvava suomalainen 
teknologia- ja palvelutoimittaja terveydenhuolto- ja 
hyvinvointisektoreille
Tavoitteemme on antaa terveydenhuollon 
ammattilaisille Enemmän Aikaa Välittää
Ratkaisuillamme parannamme terveydenhuollon 
toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja tehokkuutta
Ratkaisujamme hyödyntää jo yli 150 terveydenhuollon 
organisaatiota Suomessa
Palvelumme on yli 2,5 miljoonan suomalaisen käytössä
Työllistämme yli 120 terveydenhuollon ja teknologian 
asiantuntijaa
Toimimme verkottumalla ja yhdessä
yhteistyökumppaneidemme kanssa
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Terveydenhuollon johtavat 
ratkaisut Suomessa

Kuvantamisen ja 
multimedian 
ratkaisut

Omahoidon ja 
terveys- neuvonnan 
ratkaisut

Johtamisen ja 
kehittämisen ratkaisut
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Mawell on riippumaton, nopeasti kasvava ja yksi maailman 
innovatiivisimmista terveydenhuollon ICT-yrityksistä. Tarjoamme 
ratkaisujamme yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille sekä
lääketeollisuudelle. Rakennamme toimintaamme avoimien standardien 
ja ihmisläheisen teknologian varaan. Operoimme tiiviin, globaalin 
verkoston avulla ratkaistaksemme hyvinvoinnin haasteita ympäri 
maailmaa tuottamalla uutta, innovatiivista hoitokulttuuria mahdollistaen 
enemmän aikaa välittää ihmisistä. 

www.mawell.com


