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Etävastaanotto VideoVisitin välityksellä  
 
Etävastaanotolla tarkoitetaan videovälitteistä käyntiä, joka korvaa asiakkaan vastaanottokäynnin ammattilaisen luona 
tai ammattilaisen käynnin asiakkaan luona. Mikäli käynti olisi maksullinen, myös etävastaanotosta peritään vastaava 
asiakasmaksulain mukainen maksu. Etävastaanottokäynnillä pystytään hoitamaan asioitasi samalla tavoin, kuin 
perinteisellä käynnillä. Ppky Selänne käyttää etävastaanottokäynneissä VideoVisitiä, joka on tietoturvallinen 
yhteystapa. Etävastaanoton toteutuksesta sovitaan aina ennakkoon ja saat tarvittavat tiedot etäkäynnistä sekä ohjeet 
siihen liittymiseen asiaasi hoitavasta yksiköstä. Saat ajanvarauksen yhteydessä sähköpostilinkin Selänteen VideoVisit 
etävastaanotolle, jota kautta pääset liittymään etävastaanottokäynnille.  
 
Ennen ensimmäistä etäkäyntiä sinulta kysytään etävastaanottolupa. Mikäli annat luvan, jatkossa sinulle voidaan varata 
suoraan etävastaanottoaika sellaisissa asioissa, joihin etävastaanottokäynti soveltuu. Etävastaanotosta voit kieltäytyä 
missä tahansa vaiheessa, ja asioittesi hoitoa jatketaan lähikäynneillä. Mikäli sinulla on kysymistä 
etävastaanottokäyntiisi liittyen tai ongelmia etävastaanotolle liittymisen kanssa, ota yhteyttä yksikköön, jonne 
etävastaanottoaika on varattu. 
 

Etävastaanottokäynnille valmistautuminen: 
 
1. Varmista, että sinulla on etävastaanottokäyntiä varten käytettävissä mobiililaite (älypuhelin tai tabletti) tai 

tietokone, jossa on kamera ja kaiutinmikrofoni sekä internet-yhteys. Jos käytät kuulokkeita, varmista kuulokkeiden 
toimivuus.  
 

2. Jos liityt etävastaanottokäynnille mobiililaitteella (älypuhelin tai tabletti), tarvitset maksuttoman VideoVisit Live 
Meet sovelluksen, jonka saat ladattua Google Play- kaupasta tai App Storesta. Lataa sovellus ennen tapaamiseen 
liittymistä. 

 
3. Jos liityt etävastaanottokäynnille tietokoneella: 

• Windows tietokoneella käytä Google Chrome, Modzilla Firefox tai Chromium Edge internet selainten 
uusinta versiota. 

• Mac-tietokoneella käytä Google Chrome, Modzilla Firefox tai Safari selainten uusinta versiota.  
 
4. Varaa käyntiä varten rauhallinen ympäristö, jossa yksityisyytesi on turvattu. 
 
5. Varaa henkilöllisyystodistus lähellesi, jotta voit tarvittaessa todistaa henkilöllisyytesi näyttämällä kameraan 

henkilökorttia, passia tai ajokorttia. Kun huoltaja liittyy ensimmäiselle etävastaanotolle lapsen kanssa, tulee 
huoltajan todistaa oma henkilöllisyytensä näyttämällä kameraan henkilökorttia, passia tai ajokorttia. Lisäksi lapsen 
henkilötunnus varmistetaan kysymällä se huoltajalta. 

 
6. Alla olevasta linkistä pääset testaamaan oman yhteyden ja äänilaitteiden toimivuutta (avaa Chromella tai 

Firefox-selaimessa) Etävastaanoton testaus 

 
Miten toimitaan, jos sovittu videoyhteys ei toimi? 
 
Jos videoyhteys ei jostain syystä onnistu, esim. kuva ja ääni eivät välity, hoitava henkilö on yhteydessä sinuun 
puhelimitse. Joskus toimivan yhteyden saamiseksi tarvitaan yhteyden katkaiseminen ja etävastaanotolle uudelleen 
liittyminen. 
 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videovisit.meet
https://apps.apple.com/fi/app/videovisit-live-meet/id1440460553?l=fi
https://book.videovisitlive.com/fi/default/reservation/testmeet?key=fb910bfd38cf366e9da230777a447f59bc9d5fa3
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Etävastaanottokäynnille osallistuminen:  
 
1. Saat kutsun etävastaanottokäynnille 

sähköpostiosoitteeseesi heti kun ammattilainen on 
tehnyt kutsun.  

 
2. Vähän ennen etävastaanoton alkua saat vielä 

uudelleen sähköpostiviestin, jossa on linkki 
etävastaanotolle.  

 

3. Liity etävastaanottokäynnille painamalla sinistä: Liity -linkkiä. 
 

 
4. Jos liityt etävastaanottokäynnille tietokoneellasi, tulee seuraava näkymä.  

Salli kameran ja mikrofonin käyttö, jonka jälkeen etävastaanotto voi alkaa.  
 
 

 
 
5. Jos liityt 

etävastaanotolle 
mobiililaitteella, 
VideoVisitin sovellus 
avautuu.  

• Jos olet ladannut jo 
sovelluksen, paina 
Sovellus asennettu, 
liity. 

• Jos et ole vielä 
ladannut, voit ladata 
sen nyt. 

 

 

 
 
 
 
VideoVisitin etävastaanoton näyttö tietokoneella: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Mobiililaitteellesi tulee 

seuraava näkymä ja 

etävastanotto voi alkaa. 

• mikrofonista voit 

mykistää mikin. 

• kamerasta voit 

sulkea ja laittaa 

päälle kameran. 

 

7. Etävastaanotto 

lopetetaan punaista 

luurin kuvaa painamalla. 


