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ETÄVASTAANOTON OHJE POTILAALLE 

Vastaanottoaikasi voidaan toteuttaa myös etävastaanottona. Silloin asiointisi tapahtuu 
ammattilaisen kanssa videon välityksellä. Videoyhteyden voi muodostaa esimerkiksi 
tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Laitteessa tulee olla riittävästi virtaa, 
internetyhteys, kamera, mikrofoni ja kaiutin tai kuulokkeet. Käytämme etävastaanottoon 
Lifecare Video -etäyhteyttä. 
Etävastaanotto sopii hyvin esimerkiksi kontrollikäynteihin ja voinnin seurantaan. 
Etävastaanotto on vaihtoehto, kun fyysistä tutkimusta ei tarvita. Etävastaanotolla käydään 
läpi samoja asioita kuin vastaanottokäynnillä. Ammattilainen sopii kanssasi siitä, mikä osa 
hoidostasi toteutetaan etävastaanottona. 
Kirjaamme etävastaanoton tapahtumat sähköiseen potilastietojärjestelmään. Käsittelemme 
tietojasi yhtä luottamuksellisesti kuin vastaanottokäynnillä sairaalassa.  
 

Valmistaudu etävastaanottoon 
Sovimme aina etukäteen etävastaanotosta kanssasi joko vastaanottokäynnillä tai 
puhelimessa. Saat etävastaanotto aikasi ja tämän toimintaohjeen tekstiviestinä.  
Tutustu etävastaanoton ohjeistukseen huolellisesti jo etukäteen ja testaa etäyhteyden 
toimivuus laitteellasi. Etäyhteyden testaamista varten kirjaudu pankkitunnuksillasi 
Kansalaisen terveyspalveluun osoitteessa https://rauma.terveytesi.fi/citizenportal/#/login 
Käytä Chrome tai Firefox-selainta. 
Etävastaanottoaikasi näkyy Ajanvaraukset-osiossa ja etäyhteyden testauksen voit tehdä 
painamalla Testaa yhteys -painiketta. Ota yhteyttä hoitopaikkaasi, jos et saa etäyhteyttä 
toimimaan. 
Jos läheisesi osallistuu etävastaanotolle, sovi siitä etukäteen. Voit myös kertoa sen heti 
etävastaanoton alussa. 
  

Osallistu etävastaanotolle 
Etävastaanotolle osallistumista varten kannattaa mennä rauhalliseen paikkaan. 
Suosittelemme, että käytät tietokoneella Chrome tai Firefox selainta. Jos käytät Android tai 
iOS älypuhelinta tai tablettia, videokäynti ohjaa sinut lataamaan iOS-sovelluksen App 
Storesta tai Android-sovelluksen Google Play kaupasta. Mikäli sovellus pyytää kameran 
ja/tai mikrofonin käytön sallimista etäyhteyden mahdollistamiseksi hyväksy niiden käyttö.   

Etävastaanotolle pääset liittymään osoitteessa https://rauma.terveytesi.fi. Kirjautuminen 
tapahtuu pankkitunnuksilla. Painike, josta pääset liittymään etävastaanotolle, aktivoituu 5 
minuuttia ennen vastaanoton alkua. Mikäli et pääse liittymään etävastaanotolle tai yhteys 
katkeaa vastaanoton aikana, yritä liittymistä uudelleen 1-2 minuutin kuluttua. Jos 
videoyhteys ei onnistu, ammattilainen soittaa sinulle.  

Kun ammattilainen poistuu etävastaanotolta, käynti sulkeutuu automaattisesti. Pääset itse 
poistumaan etävastaanotolta sulkemalla selaimen välilehden painamalla alareunassa 
näkyvää Poistu-kuvaketta. Tämän jälkeen kirjaudu ulos Kansalaisen terveyspalvelusta. 
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