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Tavoitteet olivat 
• Saumaton palveluketju ja tiedonkulun parantaminen  

• Potilasturvallisuuden parantaminen ja kirjaamisen vähentäminen 

• Uusien toimintamallien-, työtapojen- ja prosessien käyttöönotto alueellisesti, 

huomioiden muuttuva toimintaympäristö 

 

Huomiota kiinnitettiin heti alusta alkaen siihen, että  

• Koko tietoketju on sähköinen päästä-päähän –periaatteella 

• Kaikki osapuolet osallistetaan tiedon tuotantoon  

• Äidin ja neuvolan roolien muuttuminen tiedontuotannossa 

 

Keskeinen tavoite ja vaatimus oli ja on edelleen:  

• Järjestelmän on oltava SOTE:n kestävä 

• Mukautettavuus erilaisiin tulevaisuuden muutostarpeisiin, esim. 

arkkitehtuuri, organisaatiorakenne ja/tai prosessi- ja toimintallimuutokset 
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Äitiyshuollon palvelukokonaisuus 



Äitiyshuollon ”pyhä kolminaisuus” 

Kunta/Kaupunki 

• Äitiysneuvola 

• Sähköinen äitiyskortti 
• Sähköinen asiointi 

 

Sairaala 

• iPana synnytystietojärjestelmä 

• Sähköinen äitiyskortti 
• Esitietolomake 

Sähköiset 

palvelut 

raskauden aikana 

 

Äiti, perhe 

• Esitietolomake 

• Neuvolatyön tukilomakkeet 

• Kotimittaukset 

• Sähköinen äitiyskortti 
• Vertaistuki 

• Rikas tietosisältö 



Äitiyskorttipalvelun periaatteita ja hyötyjä 

Tiedon hallinta 

• Tiedot omistaa äiti 

• Sähköinen asiointi mahdollistaa aika- ja paikkariippumattomuuden 

• Kaikilla toimijoilla käytettävään sama tieto 

• Reaaliaikainen tieto 

• Kertakirjaamisperiaate vahvistuu ja laatu paranee 

 

Mahdollisuuksia 

• Rutiinikäyntien korvaaminen kotiseurannalla ja etäkonsultaatiolla? 

• Lyhentää neuvolakäyntiin kuluvaa aikaa? 



Mediware Oy 

Tieto  
hyötykäyttöön 

Kansalaisten ja 
ammattilaisten  

voimaannuttaminen 

Prosessien ja 
toimintamallien 

muutokset 

Operatiivinen 
tehokkuus 

Digitalisaatio 

Tulevaisuuden näkymiä 



Mediware Oy 

Äitiyshuollon palvelukokonaisuus ja UNA-arkkitehtuuri 

Äitiys-
neuvola Sikiöseulonta Äitiyspoli Synnytys Lapsivuode Lapsineuvola 

Kansalliset palvelut 

Alueen sisäiset palvelut 

Väylä 

Kansalaisen palvelut 
raskaana oleville 

Sähköinen äitiyskortti 

Äitiyskortti 
Kirjaaminen 
Prosessi 
Hälytykset 
Kotimittaus 
Vertaistuki 
Asiointi 
Integraatiot 
 

Prosessi 
Laatu 
Integraatiot 
Tiedolla 
johtaminen 

Synnytystietojärjestelmä 
Partogrammi 
Kuumekurva, ÄITI, LAPSI 
Milou KTG-arkisto ja valvomo 
Lääkitys 
Mobiilikirjaaminen 
Data rakent. aikaleimoilla 
Tilannekuva 
 

Äitiys 



Komponenttipohjaisuus 

• Äitiyshuollon komponentit koostuvat useista erillisistä, mutta keskenään keskustelevista 
osakomponenteista:  

– Äitiys- lapsineuvola 
– Synnytyssairaala 
– Sikiöseulonta 
– Kansalaisen palvelut 
– Äitiyskortti 

 
• Näiden sisällä on koko joukko pienempiä kehittyneitä komponentteja jotka voitaisiin liittää muihinkin 

järjestelmiin tai vaihtoehtoisesti joiden sijaan voitaisiin käyttää jotain toista komponenttia jos sellainen on 
tarjolla. Tällaisia ovat esim.  

– Partogrammi 
– Kuumekurva 
– Lääkityskomponentti 
– Sähköinen äitiyskortti 
– Sikiön piirtotyökalu 
– Raskauden esitietopalvelu 
– Bilirubiinigraafi 
– Sikiön kasvukäyrät 
– Mobiilikirjaaminen vastasyntyneen vuodeosastolla 
– Kotimittaukset 
– Vertaistuki 

 
 
 

Mediware Oy 



Kansalliset palvelut 

Ammattilainen 
Omakanta 

Terveystaltio 
(Omakanta- 

Innovaatio-portaali) 

Sähköinen 
äitiyskortti 

eÄitiyskortti 

eEsitietolomake 

eÄitiyskortti 

Äitiyskortin 

tietosisällöt 

Sähköinen äitiyskortti -palvelu 



Alueellinen SOTE-palveluportaali 

Sähköinen äitiyskortti -palvelu 

on modulaarisuutensa vuoksi 

liitettävissä osaksi alueellista 

palveluportaalia. 

 

Äidin käytettävissä ja sisältyy 

hänen sähköiseen 

asioimistiliinsä. Virtu.fi -

palveluportaali on ”kytketty” 

kansalaisen asioimistiliin. 

 

Palvelun käyttö on 

mahdollista myös 

tietosisältöjen osalta mistä 

tahansa ja tiedot seuraavat 

äitiä ”kaikkialle”, esim. 

muuton yhteydessä tai 

asioitaessa yksityisen 

palveluntuottajan palveluissa. 



Tulevaisuutta rakennetaan juuri nyt, 
myös SOTE:n kestävästi! 

 
 

iPana kiittää! 
 
 

Yhteistyössä: Mediware Oy ja LSHP 


