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1. Johdanto  
 

iPana Äitiys -palveluun on kehitetty integraatio julkishallinnon yhteiseen asiointipalvelujen 

tunnistuspalveluun eli Suomi.fi tunnistus -palveluun. Vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että 

raskaana olevat naiset voivat käyttää iPana Äitiys -palvelun kirjautumiseen omia pankkitunnuksia, 

mobiilivarmennetta tai käyttäjätunnus/ salasana- yhdistelmää vahvan tunnistautumisen rinnalla. Voit 

lukea enemmän vahvasta tunnistautumisesta osoitteesta:  https://www.suomi.fi/etusivu/ 

Tässä ohjeessa kuvataan tämä uusi toiminnallisuus iPana Äitiys -palvelua käyttävien kannalta.  

Huomioitavaa, että tämän toiminnallisuuden käyttöönottaminen vaatii erillisen käyttöönoton ja se 

edellyttää myös, että sairaanhoitopiiri on tehnyt sopimuksen VRK:n kanssa Suomi.fi tunnistuspalvelun 

käytöstä.  

 

2. Neuvolan ammattilaisen toiminnot neuvolassa, jossa on 

käytössä Suomi.fi tunnistautuminen 
 

Uusi toiminnallisuus ei aiheuta muutoksia normaaliin äitiyskortti toimintoihin. Muutos näkyy ainoastaan 

uuden asiakkaan luonnissa, jossa kysytään, onko asiakkaalla mahdollisuus käyttää pankkitunnuksia tai 

mobiilivarmennetta kirjautuessaan. 

Uusi asiakas lisätään palvelun asiakaslistalle ”UUSI ASIAKAS”-painikkeesta. 

Neuvolan työntekijä valitsee, onko asiakkaalla mahdollisuutta käyttää vahvaa tunnistautumista.  

 

Kyllä = asiakas kirjautuu iPana Äitiys -palveluun käyttäen pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta 

Ei = asiakkaalle luodaan käyttäjätunnus ja salasana 

 

 

 

https://www.suomi.fi/etusivu/
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3. Asiakkaan toiminnot iPana Äitiys -palvelussa Suomi.fi 

käyttöönoton jälkeen 
 

Asiakkaalle vahvan tunnistautumisen käyttöönotto näkyy siten, että hän voi valita kirjautumistavan, jolla 
käyttää järjestelmää. 

Kirjautumismahdollisuuksia on kaksi: 

1. Pankkitunnukset tai mobiilivarmenne 

2. Käyttäjätunnus/salasana sekä pankkitunnukset ja mobiilivarmenne 

 

Jos neuvolassa ammattilainen on luonut tunnukset siten, että käytetään vahvaa kirjautumista, asiakas 
kirjautuu aina ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen hän voi 
valita asetuksista, haluaako käyttää rinnalla myös käyttäjätunnusta ja salasanaa. Myös käyttöön liittyviä 
ohjetekstejä on muutettu tunnistautumisen toimintoihin liittyen. 

 

 

. 

 

3.1 SUOMI.FI-  KIRJAUTUMINEN 

 

Uusi asiakas, jolla on mahdollisuus käyttää vahvaa   tunnistautumista, kirjautuu iPana Äitiys -
palveluun ensimmäistä kertaa. 

Asiakas valitsee iPana Äitiys -palvelun kirjautumissivulla kohdan Suomi.fi tunnistautuminen: 
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Jos asiakas kirjautuu palveluun ensimmäistä kertaa, hänelle avautuu hyväksyttäväksi käyttöehdot ja 

tietojen siirron sekä seuraavassa näkymässä Luvat: 

 

 

 

Tämän jälkeen asiakkaalle avautuu seuraava tiedote, jossa kerrotaan vahvasta tunnistautumisesta ja 

mahdollisuudesta käyttää myös käyttäjätunnusta ja salasanaa: 

 

 

”Jatka palveluun”, ohjaa asiakkaan iPana Äitiys -palvelun etusivulle. 

 

3.2  KÄYTTÄJÄTUNNUS/ SALASANA (IPANA.FI- TUNNISTAUTUMINEN) 

 

Kun vahva tunnistautuminen on otettu sairaanhoitopiirin alueella käyttöön, asiakkaiden tulisi 

tunnistautua pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella ainakin kerran järjestelmään. Vahvalla 

tunnistautumisella vahvistetaan käyttäjän oikeat henkilötiedot.  
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Tämä on toteutettu järjestelmään siten, että käyttäjille, jotka kirjautuvat käyttäjätunnus-salasanaparilla, 

avautuu kirjautumisen jälkeen tiedote ikkuna. Asiakas voi halutessaan käydä heti tunnistautumassa, tai 

ohittaa tunnistautumisen.  

 

 

 

Vahvan tunnistatumis- linkin valinta siirtää asiakkaan Suomi.fi – kirjautumissivulle.  
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Jos asiakas valitsee pankkitunnukset ja mobiilivarmenteen ja tallenna omat tiedot -osiossa, 

käyttäjätunnuksen ja salasanan vaihdon kentät eivät ole enää saatavilla.  

Jos asiakas valitsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla- kirjautumisen tai että hän ei voi käyttää vahvaa 

tunnistautumista Omat tiedot -osiossa, käyttäjätunnuksen ja salasanan vaihdon kentät ovat 

käytettävissä. 

 

4. Uloskirjautuminen, kun asiakas on kirjautunut pankkitunnuksilla 

tai mobiilivarmenteella 
 

Suomi.fi tunnistautumisen kautta voit olla kirjautuneena useaan eri palveluun samalla istunnolla. Esim. 

voit kirjautua omavero.fi ja toisella välilehdellä iPana.fi. Tämän vuoksi iPanasta pois kirjauduttaessa, 

näytetään asiakkaalle uloskirjautumis -ikkuna, jossa kysytään, halutaanko kirjautua pois kaikista 

palveluista.  

 

 

 

 

Jos valitaan kyllä, kirjaudutaan ulos kaikista palveluista, joihin on kirjauduttu Suomi.fi tunnistautumisen 
kautta. 

Jos valitaan Ei, kirjaudutaan ulos ainoastaan iPana Äitiys -palvelusta. 

 


