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Medified Solutions Oy:n kehittämä  
”Mielipäiväkirja” mobiilisovellus on 

rekisteröity luokan I (MDR) CE-merkityksi 
lääkinnälliseksi laitteeksi. 

(Rek. No: FI-CA01-2020-0789)

http://www.medified.fi/
mailto:valtteri.korkiakoski@medified.fi
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Linkki sovelluksen iOS versioon:
Mielipäiväkirja

Linkki sovelluksen Android versioon:
Mielipäiväkirja

Ohjeet Lataamiseen:

1. Mene sovelluskauppaan (Play 
store tai App store)

2. Kirjoita hakusanaksi 
“Mielipäiväkirja”.

3. Lataa sovellus ja avaa sovellus  
kotinäytöltä.

4. Rekisteröidy uudeksi käyttäjäksi 
sähköpostin avulla.

5. Aloita päivittäinen käyttö

Mobiilisovelluksen lataaminen

https://apps.apple.com/fi/app/mielip%C3%A4iv%C3%A4kirja/id1523181007
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medifiedmobile
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• Päivittäinen hyvinvointikysely 
• Lyhyt oman olotilan seuranta ja omahoidon aktivointi

• Mieliala (asteikolla 0-10)

• Somaattiset ja psyykkiset oireet (vapaa syöttö)

• Kliininen lisäkysymys (perustuvat BDI, PHQ-9, MDQ kyselyihin)

• Mielialapäiväkirja
• Mielialaan vaikuttavien tekijöiden (tunteet ja aktiviteetit) tunnistaminen

• Lyhyt päiväkirjamainen kuvaus miksi vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti

• Kliiniset kyselyt
• Sovelluksen avulla on mahdollista tehdä olotilan itsearviointia 

• Sovelluksen avulla voi tehdä AUDIT, BDI-21 ja GAD-7 kyselyt

• Tiedot kyselyiden tuloksista välittyvät hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle

Potilaan Mobiilisovellus
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Rekisteröinti ja käyttöönotto
Lataa sovellus 

sovelluskaupasta
Rekisteröidy ja hyväksy 

tietosuojaehdot
Syötä sähköpostiin tullut 

aktivointikoodi
Lue lyhyt ohjeistus 

sovelluksen käytöstä
Täytä sovellukseen 

käyttäjän perustiedot
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Päivittäinen Hyvinvointikysely
Vastaa liu’uttamalla 

palloa puolikaaressa
Lisää omia tuntemuksia tai 
oireita jokaiselle päivälle

Arvioi (0-10) kuinka paljon 
tekijät vaikuttavat elämään

Liu’uta valitsinta 
sopivaan kohtaan

Vastaa yksilöllistettyihin 
kliinisiin jatkokysymyksiin
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Itsearviointi & Hoitomuodot
Tee itsearviointi 

Kyselyitä omatoimisesti
Vastaa standardoituihin 

kysymyksiin
Saat palautteen 
vastauksistasi

Lisää omia hoitomuotoja 
sovellukseen

Tarkastele omia
hoitomuotojasi
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Yhteenveto & Päiväkirja
Yhteenveto päivän 

merkinnöistä
Tarkastele ”näytä

statistiikka” painikkeesta
Syötä mielialaan

vaikuttaneita tekijöitä
Yksittäisen päivän tiedot löytyvät 

”tarkastele” nappulasta
Päiväkirjasta näet edellisten 

päivien merkinnät



26.9.2020 www.medified.fi 10

Siirry profiilisivulle ja valitse 
”hoitohenkilökuntasi”

Lisää hoitohenkilö painamalla 
sinisestä ”+” merkistä

Syötä annettu ammattilaisen 
tunniste tyhjään kenttään

Tarkastele ammattilaisen tietoja ja 
hallinnoi lukuoikeutta tietoihin

Hoitosuhteen lisääminen



Lääkinnällinen laite & Tietosuoja
Sovellus on kehitetty tiiviissä 
yhteistyössä mielenterveyspalveluiden 
ammattilaisten (psykiatrit, psykologit ja 
psykiatriset sairaanhoitajat) kanssa. 

Sovelluksen soveltuvuus sen 
käyttötarkoitukseen on varmistettu 
kliinisessä toimintaympäristöissä 
tehdyissä käytettävyyskokeiluissa. 
Sovellusta ei ole tarkoitettu 
soveltuvaksi hätätilanteisiin.

Seuraavilla sivulla on kuvattuna miten
kokonaisuus toimii terveydenhuollossa 
sekä sovelluksen tarkoituksen 
mukainen käyttötarkoitus. Sovelluksen 
käyttötarkoituksen vastainen käyttö on 
kielletty. 

Sovellukselle ollaan tehty luokan I  
lääkinnällisen laitteen vaatimusten 
(MDD) mukainen laatujärjestelmä, joka 
on auditoitu ulkopuolisen konsultin 
toimesta. 

Kattavan laatujärjestelmään 
riskienhallintaan ja kliinisen arviointiin 
perustuen sovellukselle on haettu 
Fimean myöntämä CE-merkintä 
syyskuussa 2020. 

Sovelluksen tietosuojaan ja 
tietoturvaan liittyvät asiat on toteutettu 
MyData -käytäntöjen mukaisesti. 

Tietosuoja on tehty yhteistyössä 
ulkopuolisen GDPR-asiantuntijan sekä 
ohjelmistojen lakiasioihin perehtyneen 
juristin kanssa. 

Lisätietoja:
Valtteri Korkiakoski (Medified Solutions Oy)
Reggie Rusan (SimpleTec Solutions Oy)
Suvi Julin (Berggren Oy)
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Rek. No: FI-CA01-2020-0789



Terveyssovellusten
rajapinnat

www.medified.fi

Lääketietokanta

Kliininen
tieto

Ohjelmisto on rekisteröity 
Luokan I (MDR) 

lääkinnälliseksi laitteeksi 
(FI-CA01-2020-0789) 

Mielipäiväkirja 
mobiilisovellus potilaille

• Tukee potilaan yksilöllistä toipumista

• Aktivoi potilasta omahoidon toteutuksessa

• Tallentaa tiedot potilaan hyvinvoinnista

Pilvipohjainen seurantaohjelmisto 
terveydenhuollon ammattilaisille

• Tarjoaa kliinisesti arvokasta tietoa hoitopäätöksiin

• Tehokas digitaalinen työkalu hoitotyön tueksi

• Etätyöskentelyn mahdollistava palvelu



Valtteri Korkiakoski
LinkedIn: 

+358 445567807


