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Videovastaanotto 
Videovastaanottoa varten tarvitset etukäteen sovitun ajan psykologille.  

Älä käytä asiointipainiketta, ellei sinulla ole sovittua videovastaanottoa. 

 

 

Videovastaanotolle liittyminen älypuhelimella tai tabletilla:  

 

1. Ennen ensimmäistä videovastaanottoa, lataa älypuhelimelle tai tabletille 

sovelluskaupasta (Google Play -kauppa, Apple Store) VideoVisit® Live Meet -

sovellus. Voit sulkea sovelluksen latauksen jälkeen. Sovellus tarvitsee 

asentaa vain kerran, jatkossa asioit suoraan verkkosivujen kautta. 

2. Mene lasten tutkimusklinikan verkkosivuille   

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola/lastentutkimusklinikka 

3. Avaa vihreä Asiakaspalvelu-palkki verkkosivujen alareunasta. Palkista avautuu chat, josta valitset 

vaihtoehdon Videovastaanotto. Tämän jälkeen chat kysyy nimeäsi. Ilmoita nimesi ja jää 

odottamaan. Chatin kautta ei voi lähettää viestiä psykologille aikaa odotettaessa. Chattiin ilmestyy 

teksti ”Olet liittynyt jonoon…” 

4. Vastaanottoajan alkaessa psykologi käynnistää videoyhteyden. Paina chattiin ilmestyvää ”Liity 

tapaamiseen”-painiketta. Puhelimen tai tabletin selain voi tässä vaiheessa kysyä, että sallitaanko 

sivuston tallentaa/käyttää mikrofonia ja kameraa. Tässä vaiheessa painetaan ”Salli”. 

Todellisuudessa videoyhteys on salattu, eikä sitä tallenneta – laite pyytää nettisivulle lupaa yhdistää 

mikrofoni ja kamera erilaisin sanamuodoin selaimesta ja laitteesta riippuen. 

5. Videoyhteys käynnistyy. Ruudun alareunassa keskellä on mikrofonin ja kameran kuvat. Niitä 

painamalla voit joko sulkea tai avata ääni- ja kuvayhteydet. Kun esimerkiksi mikrofonin kuvan päällä 

on vinoviiva, mikrofoni on mykistetty. Kuvaa painamalla mikrofonin saa takaisin päälle. 

 

Videovastaanotolle liittyminen tietokoneella:  

1. Mene psykologipalveluiden verkkosivuille. Suositeltu selain on Chrome. Sulje muut ohjelmat 

selaimesta. https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola/lastentutkimusklinikka 

2 Avaa vihreä Asiakaspalvelu-palkki verkkosivujen alareunasta. Palkista avautuu 

chat, josta valitset vaihtoehdon Videovastaanotto. Tämän jälkeen chat kysyy 

nimeäsi. Ilmoita nimesi ja jää odottamaan. Chatin kautta ei voi lähettää viestiä 

psykologille aikaa odotettaessa. Chattiin ilmestyy teksti ”Olet liittynyt jonoon…” 

3 Vastaanottoajan alkaessa psykologi käynnistää videoyhteyden. Paina chattiin 

ilmestyvää ”Liity tapaamiseen”-painiketta. Selain voi tässä vaiheessa kysyä, että 

sallitaanko sivuston tallentaa/käyttää mikrofonia ja kameraa. Tässä vaiheessa 

painetaan ”Salli”. Todellisuudessa videoyhteys on salattu, eikä sitä tallenneta – 

tietokone pyytää nettisivulle lupaa yhdistää mikrofoni ja kamera erilaisin sanamuodoin selaimesta ja 

laitteesta riippuen. 

4 Videoyhteys käynnistyy. Ruudun alareunassa keskellä on mikrofonin ja kameran kuvat. Niitä painamalla 

voit joko sulkea tai avata ääni- ja kuvayhteydet. Kun esimerkiksi mikrofonin kuvan päällä on vinoviiva, 

mikrofoni on mykistetty. Kuvaa painamalla mikrofonin saa takaisin päälle. 



 

Ongelmatilanteissa:  

HUOM! Mikäli videoyhteys katkeaa kesken, ammattilainen soittaa sinulle takaisin puhelimitse. 

 

Videovastaanotolla toimiminen tietokoneella 

1. Vasemmassa yläkulmassa on punainen luuri, josta videoyhteys suljetaan  

2. Alhaalla vasemmalla on näytönjaon painike.  

3. Mikrofonin mykistys sekä kamerakuvan lähetyksen esto.  

4. Muut asetukset  

• Täältä voit siirtyä koko näytön tilaan tai avata asetusikkunan, josta voit vaihtaa käytössä olevaa 

kameraa sekä mikrofonia. 

5. Muut osallistujat 

6. Oma kuva  

 

Videovastaanoton päätyttyä 

 

 

 

 

 


