
Vaihe 1. Omaoloon kirjautuminen 

Videovastaanotto tapahtuu Omaolon kautta, joten valmistaudu kirjautumalla Omaoloon  

https://www.omaolo.fi/ , jos et aiemmin ole sitä käyttänyt. Omaoloon kirjaudutaan pankkitunnuksilla 

tai mobiilivarmenteella.  

Kun kirjaudut tietokoneella: Tarkista omat yhteystietosi näpäyttämällä omaa nimeäsi oikeasta 

yläkulmasta, valitse kohta Omat tiedot.  

 

Yleiset: Lisää tänne sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite. Täältä voit valita myös asiointikielen. 

Valitse kohdat: 

 Omaolo-palvelu saa lähettää minulle sähköposti-ilmoituksia asiointeihini, esimerkiksi 

ammattilaisten yhteydenottoihin ja ajanvarauksiin liittyen 

 Minulle saa lähettää tekstiviestejä tai soittaa Omaolossa aloittamiini asiointeihin liittyen. 

Esimerkiksi kuntani terveys- ja sosiaalipalvelut voi lähettää tekstiviestejä ajanvarauksistani tai 

ammattilainen voi soittaa tarkennuksia hoito-ohjeisiin. 

 

Valitse vasemmalta ylhäältä suostumukset: anna suostumus.  

Kun kirjaudut älypuhelimella tai tabletilla 

Hae Omaolo https://www.omaolo.fi/  ja valitse oikealta ylhäältä puhelimen näytöltä 

”hampurilaisvalikko” (kolme viivaa oikeassa yläkulmassa), valitse kirjaudu sisään, tunnistaudu 

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Avaa vasemmalta ”hampurilaisvalikko” ja tarkasta omat yhteystietosi kohdasta Omat tiedot ja hyväksy 

sähköposti-ilmoitusten lähetys kuten edellä. 

https://www.omaolo.fi/
https://www.omaolo.fi/


Vaihe 2. Liittyminen videovastaanotolle  

Tietokoneella 

Kun vastaanottaja on lähettänyt sinulle linkin etätapaamiseen, löydät sen kirjautumalla Omaoloon.  

 rullaamalla tekstiä, kunnes tulee otsikko uutta asioinneissasi tai 

 klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta omat asioinnit  

 

 aukeaa lista kesken olevista asioinneista, joista valitset sovitun videovastaanoton 

 Näkyviin tulee viimeaikaiset tapahtumat: viesti, jos vastaanottaja on sellaisen 

videovastaanottoon liittänyt ja toisena on toimintaohje. Toimintaohjetta klikkaamalla aukeaa 

tehtävät, joissa suosituksena on sininen linkki, jota klikkaamalla liityt videovastaanotolle.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTAwODYxY2UtNmVlMy00MmQ3LWE1Y2QtZjg1YTIwNDEwMDc4%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b426a45e-0b26-4a40-91e1-

5ab7e87898ec%22%2c%22Oid%22%3a%221518a30d-1dad-40f9-bd2c-

9452fbc18f76%22%7d 

 Vasemmalta palkissa löytyy samat kohdat: yhteenveto, tehtävät ja viestit 

 Saatat joutua odotustilaan, josta vastaanottaja kutsuu sinut sisään videovastaanotolle 

sovittuna aikana.   

Voit testata videoyhteyden avaamista etukäteen klikkaamalla linkkiä ja toimimalla alla olevien 

ohjeiden mukaisesti. Huomioi, ettei ammattilainen osallistu testaukseen. 

 Mikäli käytössäsi on Teams-työpöytäsovellus, se avautuu automaattisesti, mutta tarvittaessa 

valitse Avaa Teams-sovellus. Muussa tapauksessa valitse Jatka tällä selaimella. Anna 

järjestelmän pyytämät luvat mikrofonin ja kameran käyttöön sekä hyväksy pyydetyt 

seurantatiedot. 

 

 

Älypuhelimella tai tabletilla 

Lataa ja asenna ilmainen Microsoft Teams -sovellus Play Kaupasta tai App Storesta omaan 

älypuhelimeesi. 

Asennuksen jälkeen älä avaa Teams sovellusta. Jos olet ehtinyt avata sovelluksen, sulje se. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwODYxY2UtNmVlMy00MmQ3LWE1Y2QtZjg1YTIwNDEwMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b426a45e-0b26-4a40-91e1-5ab7e87898ec%22%2c%22Oid%22%3a%221518a30d-1dad-40f9-bd2c-9452fbc18f76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwODYxY2UtNmVlMy00MmQ3LWE1Y2QtZjg1YTIwNDEwMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b426a45e-0b26-4a40-91e1-5ab7e87898ec%22%2c%22Oid%22%3a%221518a30d-1dad-40f9-bd2c-9452fbc18f76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwODYxY2UtNmVlMy00MmQ3LWE1Y2QtZjg1YTIwNDEwMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b426a45e-0b26-4a40-91e1-5ab7e87898ec%22%2c%22Oid%22%3a%221518a30d-1dad-40f9-bd2c-9452fbc18f76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwODYxY2UtNmVlMy00MmQ3LWE1Y2QtZjg1YTIwNDEwMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b426a45e-0b26-4a40-91e1-5ab7e87898ec%22%2c%22Oid%22%3a%221518a30d-1dad-40f9-bd2c-9452fbc18f76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwODYxY2UtNmVlMy00MmQ3LWE1Y2QtZjg1YTIwNDEwMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b426a45e-0b26-4a40-91e1-5ab7e87898ec%22%2c%22Oid%22%3a%221518a30d-1dad-40f9-bd2c-9452fbc18f76%22%7d


Kirjaudu Omaoloon, valitse Omat asioinnit oikealta olevasta ”hampurilaisvalikosta”, jolloin aukeaa 

asiointilista, josta valitset sovitun tapaamisen. Siitä aukeaa siihen tapaamiseen liittyvät ohjeet, 

ensimmäisenä viesti ja sen jälkeen toimintaohje, jota klikkaamalla aukeaa tehtävät, missä 

suosituksena on sininen linkki, jota klikkaamalla liityt etävastaanotolle sovittuna ajankohtana.   

Tarkista, että videokuva ja mikrofoni ovat käytössä, jotta sinut nähdään ja kuullaan vastaanotolla. 

Valitse ”Liity nyt ”. Videovastaanottonäkymä avautuu ja siirryt odotustilaan, josta vastaanottaja 

kutsuu sinut sisään videovastaanotolle sovittuna aikana.  

 

Vaihe 3. Toimiminen videovastaanotolla 

Mikrofoni ja videokamera  

Selain saattaa kysyä, sallitaanko Teamsin käyttää mikrofoniasi ja videokameraasi. Valitse Salli 

(Allow). Teams-sovelluksessa kokoukseen liittyessä voit määrittää mikrofonin ja kaiuttimen asetukset 

ennen liittymistä. Videokamera ja mikrofoni saavat olla oletuksena päällä.  

 

 

Kameran pystyt sulkemaan ja avaamaan       -symbolista. 

Mikrofonin voit sulkea ja avata             -symbolista. 

Pystyt lopettamaan videoyhteyden          -symbolista. 

 Videovastaanoton aikana ei sanota ääneen henkilötunnusta, eikä sitä tai muuta terveystietoa 

saa kirjoittaa Chat-kenttään. 

 Varmista, että tila on rauhallinen ja valaistus hyvä, jotta vastaanottaja näkee ja kuulee sinut 

hyvin. Paras on suoraan edestä tuleva laaja luonnonvalo / valo. Se ei aiheuta varjoja 

 Varmista, että näet myös itse vastaanottajan kuvan selkeästi ja kuulet äänet hyvin. 

 Sulje pois ulkoiset häiriötekijät, kuten kotieläimet, pesukone, radio tms. 

 Mikäli yhteyden muodostamisessa tai yhteydessä on ongelmia, toimi sovitun korvaavan 

yhteydenottotavan mukaisesti.  



 


