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VIDEOVASTAANOTTO – YLEISTÄ 
• Videovastaanotoillemme pääset ajanvarauksella
• Videovastaanotto hoidetaan OmaPirte-palvelumme kautta selaimella

• Videoyhteys on salattu ja täysin tietoturvallinen.
• Pirten videovastaanotto toimii yleisimmillä Internet-selaimilla.

• Tuetut laitteet ja Internet-selain:
• Windows-laitteet, Apple Mac -tietokoneet sekä Android-älylaitteet:

• Selain: Chrome, Firefox ja Edge
• Applen mobiililaitteet

• Selain: Safari

• Käytettävässä laitteessa tulee myös olla kuva/ääni valmius eli kamera, mikrofoni ja 
kaiutin.

• Huomaathan, että alkuvalmistelut ennen videovastaanottoa
saattavat viedä aikaa. Olisi siis hyvä varmistaa etukäteen, 
että käyttämäsi laitteen ääni ja kuvayhteys toimivat.
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VIDEOVASTAANOTTO – ALKUVALMISTELU
1. Käynnistä tietokoneen/älypäätelaitteen Internet-selain.
2. Kirjaudu OmaPirte verkkopalveluun https://omapirte.fi sisään

a) Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa, järjestelmä edellyttää vahvaa 
pankkitunnistautumista. Pirte suosittelee, että käytät tätä vahvan 
tunnistautumisen kirjautumistapaa myös jatkossa.

b) Jos olet jo kertaalleen kirjautunut ja luonut itsellesi salasanan, niin voit 
kirjautua palveluun myös antamalla OmaPirte kirjautumissivustolla oleviin 
kenttiin sosiaaliturvatunnuksen ja aiemmin luomasi salasanan.

3. Kun olet kirjautunut sisään OmaPirteen, valitse ”Videovastaanotto” 
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VIDEOVASTAANOTTO – YHTEYDEN TESTAUS
5. Tarkista avautuneelta sivulta kuvan ja äänen eli mikrofonin, kaiuttimen ja 

kameran toiminta
a) Testaa kaiuttimen toiminta ja äänenvoimakkuus valitsemalla hiirellä 

”Soita testiääni”
b) Jos laitteesi mikrofoni on videoyhteyden käytössä, niin näet että sivun keskellä 

olevan kuvan vieressä ”äänentasomittarin” joka pomppii sen mukaan, kun laitteen 
mikrofoni tunnistaa ääntä.

c) Jos laitteesi kamera toimii oikein, niin näet sivun keskellä olevassa pienessä 
ruudussa oman kuvasi

d) Jos sinulla on ongelmia, niin klikkaa valintaa 
’Ongelmia äänen tai kuvan kanssa’ ja seuraa avautuvia ohjeita.
Jos ongelmat eivät ratkea annetuilla ohjeilla, ole hyvä ja ota yhteyttä Pirteen
https://www.pirte.fi/pirte/lomakkeet/palaute/

e) Käyttäessäsi palvelua älylaitteellasi salli kameran ja mikrofonin käyttö käyttämälläsi 
selaimella puhelimen asetusten kautta 

6. (jatkuu)
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VIDEOVASTAANOTTO – YHTEYDEN AVAUS
6. Kun olet tarkistanut, että ääni ja kuva toimii, niin klikkaa 

’Yhdistä videopuheluun’.
7. Sinulle avautuu videoyhteyden ikkuna/kehys, jonka yläreunassa lukee 

”Odotetaan, että vastaanottava hyväksyy puhelun…”
Oman kamerasi kuvan näet pienessä ruudussa kehyksen 
vasemmassa alareunassa.

8. Kun Pirten ammattilainen yhdistää itsensä videovastaanottoon, 
avautuu kuva- ja ääniyhteys.

9. Voit halutessasi sulkea ääni- tai kuvayhteyden kehyksen vasemmassa 
yläkulmassa olevilla hallintapainikkeilla. Jos yhteydessä on ongelmia, 
niin sen voi yrittää uudistaa hallintapainikkeiden ”vihreällä ympyrällä”.
Yhteyden voi katkaista hallintapanelin punaisesta luurikuvakkeesta.
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VIDEOVASTAANOTON PIKAOHJE
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Omapirte.fi,
sisäänkirjautuminen:

pankkitunnukset
TAI

sotu + salasana

Valitse
”Videovastaanotto”

Kuva- ja ääniyhteys 
testaus

Soita testiääni
Toimiiko äänimittari?

Näkyykö kamerakuva?

Siirtyminen 
odottamaan 
vastaanottoa

”Yhdistä 
videopuheluun”

Videopuhelu

Asiakas

Liittyy 
videopuheluun VideopuheluVastaanottava 

asiantuntija

• Video + ääni 
• Chat viestit

omapirte.fiomapirte.fiomapirte.fi omapirte.fi login.omapirte.fi

Ajanvaraus 
videovastaanotolle:

pirte.fi -> 
verkkoajanvaraus -> 

etäpalvelut

pirte.fi
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ASIAKKAAN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN 
VIDEOVASTAANOTOLLE
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