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• Potilaan luominen pilvipalvelutiliin alkaa siirtymällä ensin 
selaimella osoitteeseen https://www.mylife-software.net/

• Ammattilaiskäyttäjä kirjautuu sisään 
ammattilaiskäyttäjätunnuksillaan.

• Sähköpostiosoite –kenttään syötetään ammattilaiskäyttäjän 
sähköpostiosoite.

• Sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen 
sisäänkirjautumisen salasana –kenttä aukeaa painettaessa 
”Sisäänkirjautuminen” –painiketta.

https://www.mylife-software.net/


• Salasana –kenttään syötetään ammattilaiskäyttäjätunnuksen 
salasana

• Käyttäjälle kirjaudutaan sisään painamalla 
”Sisäänkirjautuminen” -painiketta



• Potilaan luomiseen päästään 
painamalla päänäkymän 
ylävalikkopalkin ”Lisää potilas” -
painiketta.



• Ammattilaisen täytyy 
vahvistaa potilaan suostumus 
henkilö- ja hoitotietojen 
käyttämisestä kolmansien 
osapuolien tallennusta ja 
käsittelyä varten.

• Ammattilainen vahvistaa 
potilaan suostumuksen 
painamalla ”Vahvistan täten, 
että suostumus on voimassa” 
– kentän painiketta.

• Jatketaan painamalla ”Jatka” 
–painiketta



• Potilaan tietoihin täytetään potilaan

• Pakolliset tiedot 
• Etunimi
• Sukunimi
• Sukupuoli
• Syntymäaika 
• Sähköpostiosoite (Jos 

potilas halutaan kutsua 
käyttämään 
etätukipalvelua) 

• Valinnaiset tiedot
• Paino 
• Pituus
• Puhelinnumero
• Muuta tietoa

• Potilas tallennetaan painamalla 
”Tallenna” –painiketta.



• Potilas luotiin onnistuneesti.

• Potilaalle voidaan asettaa 
hoitotietoja painamalla ”Muokkaa 
hoitotietoja” –painiketta.



• Potilaan hoitotietoihin voidaan asettaa
• Lääkärin nimi
• Diabetes tyyppi
• Diagnoosin päivämäärä
• Hoito
• Pitkävaikutteinen insuliini
• Lyhytvaikutteinen insuliini
• Huomautuksia
• Laitteet

• Potilaan hoitotiedot tallennetaan 
painamalla ”Tallenna” –painiketta.



Potilaan kutsuminen palveluun



• Kun ammattilainen on luonut potilaan 
palveluun onnistuneesti, voidaan 
kyseinen potilas kutsua käyttämään 
etätukipalvelua.

• Potilaan kutsumiseen päästään 
painamalla päänäkymän sivupaneelista 
”Potilas” –painiketta.



• Ammattilainen pääsee potilaan 
kutsumiseen etätukipalveluun 
painamalla halutun potilaan sarakkeen 
vasemmanlaidan Nuoli –painiketta.



• Potilas kutsutaan palveluun painamalla 
”Haluatko kutsua potilaan "Etunimi 
Sukunimi" mylife Cloud –sovellukseen” 
–kentän oikean laidan kutsu potilas –
painikkeesta.

• Huom! Potilaan henkilötiedoissa 
täytyy olla asetettuna potilaan 
sähköpostiosoite, jotta potilaan voi 
kutsua palveluun. Muussa tapauksessa 
kyseistä kutsu –nappia ei ilmesty 
potilaan sivulle.

• Huom! Kyseinen kutsu –painike 
katoaa, kun potilas on hyväksynyt 
kutsun.



• Potilaalle lähtee kutsu liittyä palveluun 
painamalla ”OK” –painiketta.



Potilaan liittyminen palveluun kutsusta



• Potilaan sähköpostiosoitteeseen tulee 
kutsuviesti liittyä käyttämään mylife
Software –ohjelmistoa.

• Jos potilaalla on jo entuudestaan 
potilaskäyttäjätunnukset mylife
Software –ohjelmistoon, 
ammattilaisen pyyntö jakaa tietoja 
ilmestyy potilaan ”Tietojen jakaminen” 
sivulle. Kyseiselle sivulle pääsee myös 
suoraan painamalla sähköpostiviestin 
linkkiä tietojen vapauttamisesta. 
Ohjeen lopussa enemmän tietoa 
potilaan tiedonjaon hallinnasta.

• Muussa tapauksessa potilas pääsee 
luomaan oman tunnuksensa 
painamalla viestin ylempää linkkiä.



• Potilas täyttää rekisteröintilomakkeeseen tiedot
• Sähköpostiosoite
• Tehtävä

• Potilas valitsee tehtäväksi ”Potilas”
• Etunimi
• Sukunimi
• Maa

• Valitaan ”Suomi”
• Salasana
• Salasana Uudelleen

• Jatketaan painamalla ”Rekisteröinti” -painiketta



• Potilaan on hyväksyttävä SINOVO health
solutions GmbH:n yleiset käyttö ja 
toimitusehdot

• Käyttö ja toimitusehdot hyväksytään niiden 
lukemisen jälkeen painamalla ”Vahvista ehdot” 
–laatikkoa.

• Vahvistetaan ehdot painamalla ”Vahvista” -
painiketta



• Potilaan on hyväksyttävä SINOVO health solutions
GmbH:n tietosuojaseloste

• Tietosuojaseloste hyväksytään sen lukemisen 
jälkeen painamalla ”Hyväksyn arkojen 
henkilötietojen käsittelyn” –laatikkoa.

• Vahvistetaan seloste painamalla ”Vahvista” -
painiketta



• Annettuun sähköpostiosoitteeseen 
tulee vahvistusviesti, jonka avulla 
vahvistetaan uusi potilaskäyttäjätunnus.



• Potilas avaa annettuun 
sähköpostiosoitteeseen tulleen 
vahvistusviestin.

• Rekisteröiminen viimeistellään 
painamalla sähköpostiviestissä 
tullutta vahvistuslinkkiä.



• Potilastunnus on luotu onnistuneesti palveluun.

• Potilastunnukselle täytyy vielä asettaa muutamia 
preferenssejä palvelun sisällä.

• Käyttäjätunnukselle kirjaudutaan painamalla 
”Sisäänkirjautuminen” –painiketta.



• Sähköpostiosoite –kenttään syötetään käyttäjälle 
rekisteröity sähköpostiosoite.

• Sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen 
sisäänkirjautumisen salasana –kenttä aukeaa 
painettaessa ”Sisäänkirjautuminen” –painiketta.



• Salasana –kenttään syötetään käyttäjätunnuksen 
salasana.

• Käyttäjälle kirjaudutaan sisään painamalla 
”Sisäänkirjautuminen” –painiketta.



• Päänäkymään aukeaa myLife
Software –asetusapuohjelma.

• Asetusapuohjelman 
preferenssien asetus 
viimeistelee tilin luomisen.

• Käyttäjätunnuksen tyypiksi 
valitaan ”Itsehallinta”.

• Jatketaan painamalla 
”Seuraava” –painiketta.



• Varmistetaan, että ”Kieli” ja ”Maa”
–kenttiin on valittu ”Suomi”.

• ”Aikavyöhyke” –kenttään valitaan 
aikavyöhykkeeksi ”Europe/Helsinki”.

• Jatketaan painamalla ”Seuraava” 
–painiketta.



• ”Päivämäärämuoto” –kenttään 
valitaan muodoksi ”DD.MM.YY”.

• ”Aikamuoto” –valinnasta 
valitaan ”24 h”.

• Jatketaan painamalla 
”Seuraava” –painiketta.



• Määritetään mittausyksiköt.

• ”Verensokeriyksikkö” –valinnasta 
valitaan yksiköksi ”mmol/l”.

• ”Pituus” –valinnasta valitaan 
yksiköksi ”cm”.

• ”Paino” –valinnasta valitaan 
yksiköksi ”kg”.

• Käyttäjätunnus viimeistellään 
painamalla ”Valmis” –painiketta.



• Potilas voi vielä lisätä omia tietojaan, 
kuten
• Sukupuoli (Pakollinen)
• Paino
• Pituus
• Puhelinnumero
• Muuta tietoa

• Tiedot tallennetaan painamalla 
”Tallenna” –painiketta.



Potilaan tiedonjaon hallinta



• Potilas voi hallinnoida tietojen 
jakamista kutsun lähettäneelle 
ammattilaiselle painamalla 
sivupaneelin ”Tietojen 
jakaminen” –painiketta.



• Potilas voi säädellä kutsun 
lähettäneen ammattilaisen oikeutta 
potilaan tietoihin ”Valinnat” 
–sarakkeesta.

• Ammattilaiselle annetaan luku- ja 
kirjoitusoikeus painamalla ”Luku-
/kirjoitusoikeus” –painikkeesta.

• Ammattilaisen oikeus tietoihin näkyy 
”Tila” –sarakkeesta.
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