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Så här använder du Maisa på en dator

2. Klicka på knappen
”Logga in på Maisa”.

3. Då du klickar på knappen
kommer du först till
webbplatsen Suomi.fi, där du 
ska identifiera dig. Här loggar
du in med stark
autentisering, dvs. till
exempel dina nätbankskoder. 
Det är tryggt att använda
nätbankskoderna på den här
webbplatsen. 4. Kom ihäg att klicka på ”Fortsätt till

tjänsten”, så förs du till Maisas webbplats

1. Gå till www.maisa.fi



Första gången du använder Maisa ska du godkänna användarvillkoren och ge samtycke. Granska att din kontaktinformation stämmer. 
Du kan kontrollera din kontaktinformation genom att klicka på ”Meny”. 

Menyn ger till tillgång till
”Kontoinställningar”. Här ska du välja
”Personuppgifter”. Via personuppgifter
kommer du åt att ändra dina egna
kontaktuppgifter. Kom ihåg att spara
ändringarna! Genom att välja ”Aviseringsinställningar” 

kan du uppge hur du vill få information om
tjänsten.

Ditt eget Namn



Meddelanden

Via ”Meddelanden” kan du läsa meddelanden som du har fått via tjänsten. 
Genom att klicka på ”Ställ en fråga” kan du välja en mottagare för din fråga
och ge respons på Maisas funktion.

Ditt eget namn

Du kan kontakta social- och hälsovårdens personal via Maisa. Klicka på
”Meddelanden”. 



Att sköta ärenden för någon annan

Du kan också ge en närstående rättigheter att sköta dina ärenden genom att gå
till ”Hantera åtkomst” i spalten ”Läs mer”. 

Ditt eget namn

Du kan ge en närstående rättigheter att sköta dina
ärenden i Maisa. Klicka på ”Meny” 
”Informationshantering”  ”Uträtta ärenden för 
annan person/apparater.”



Glöm inte att logga ut ur Maisa när du 
är klar!

Om du funderar på nånting så kan
det hända att svaret redan finns i 
spalten ”Frågor och svar”.

Här kan du följa med dina egna
undersökningsresultat.

Testa gärna olika funktioner i Maisa, ingen annan kan se din personliga information och informationen kan 
inte försvinna!

Ditt eget namn



Så här använder du Maisa som app på telefonen

1. Ladda ner appen Maisa i din telefon eller pekplatta från
Apples App store eller Google Play-butiken. 

2. Klicka på ”Godkänn”. 3. Klicka på nappen ”STARK 
AUTENTISERING”

4. Välj hur du vill identifiera dig, 
t.ex. nätbankskoder. Det är
tryggt att logga in i Maisa-appen.

5. Klicka på ”Fortsätt till
tjänsten”.

Godkänn

STARK 
AUTENTISERING Fortsätt till tjänsten



6. Första gången du använder appen ska du godkänna villkoren för användning av Maisa. Nu är du inne i Maisa-appen. I fortsättningen
kan du också välja att logga in i appen med en pin-kod du väljer själv eller med ditt fingeravtryck.

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter! 
Genom att klicka på den stora bokstaven kommer du 
till en meny där du kan klicka på ”Kontoinställningar”. 
Där kan du ändra dina kontaktuppgifter och dina
aviseringsinställningar.

Via ”Meddelanden” kommer du åt dina egna
meddelanden och du kan också ställa en fråga
till social- och hälsovårdens personal.

Du kan följa med dina egna undersökningsresultat.

Du kan se dina egna läkemedelslistor.”Händelser” ger information om dina
kommande händelser, t.ex. besök på
mottagningen.

Genom att välja ”Meny” kan du bläddra i 
alla funktionerna i Maisa-appen.

Ditt eget namn



Gå till ”Läs mer” för att ge en närstående
rättigheter att sköta dina ärenden i Maisa. 
Klicka på ”Hantera åtkomst” för att lägga till
rättigheter.

Funktionen ”Bjud in vänner och familj” delar
inte automatiskt dina uppgifter med någon, 
utan du ska själv ge användarrättigheter till
den eller de personer du själv väljer.

Du kan flytta dig mellan olika funktioner
genom att klicka på ikonerna som finns överst
på skärmen.



De här bilderna visar alla funktioner som finns i Maisas meny. Testa gärna de olika funktionerna i Maisa, din information kan inte
försvinna och ingen annan kan se din personliga information!

Via Menyn kan du gå vidare till bland annat tidsbokning, meddelanden med social- och hälsovårdspersonalen, fylla i formulär före du besöker
mottagningen, och få tillgång till tjänsten Mina Kanta-sidor, Terveyskirjasto, Hälsobyn och Omaolo, och ge en närstående rättigheter att sköta
dina ärenden i Maisa. Via ”Kontoinställningar” kan du rätta och ändra dina egna personuppgifter och ändra aviseringsinställningarna. 
Svar på frågor om Maisa finns också på www.maisa.fi.


