
    VANTAAN KAUPUNKI   
   Suun terveydenhuolto   
    28.4.2020   

 

 

 

 

Videovastaanotto sähköisessä asiakasportaalissa Maisassa 

Tutustu tähän ohjeeseen ennen sovittua videovastaanottoa. Videovastaanottoa pitävä   

ammattilainen voi lähettää sinulle etukäteen sähköisiä seurantalomakkeita tai muita ohjeita. 

Vastaanottoajasta tulee tekstiviestillä ilmoitusviesti ja 2 vrk ennen vastaanottoa muistutusviesti   

puhelimeen, mikäli olet sallinut tekstiviesti-ilmoitusten lähettämisen.  Suun terveydenhuollon   

hammaslääkärin ja suuhygienistin videovastaanotosta peritään normaali käyntimaksu tai   

perumattoman poisjäännin sakkomaksu. Muistathan perua ajan tarvittaessa etukäteen. 

Miten videovastaanotto tapahtuu käytännössä? 

On kaksi tapaa liittyä videovastaanotolle.  

Vaihtoehto 1: Videovastaanotto tietokoneella Maisan selainversion kautta (www.maisa.fi)  

Ennen vastaanottoa sinun tulee varmistaa seuraavat tekniset asiat:  

• käyttämäsi laitteen kamera on kunnossa ja ettei kamera ole peitettynä. 
• mikrofoni on kunnossa, äänet päällä ja äänitaso tarpeeksi korkealla. 
•  jos käytät tietokoneeseen liitettävää kameraa, tarkista, että johdot ovat kunnolla liitettyinä. 

ja kohdista kamera itseesi. 
• kuulokkeiden käyttö voi parantaa äänenlaatua. 

• tietokoneesi saattaa kysyä lupaa kameran ja mikrofonin käyttöön, anna lupa, jotta 

videovastaanotossa ovat äänet sekä kuva käytössä. 

• käytössäsi on Google Chrome tai Firefox-selain. Muuta selainta käyttäessäsi lataa sovellus 

https://book.videovisitlive.com/fi/download/maisa. 

Kun tapaaminen alkaa puhu selkeällä ja kuuluvalla äänellä. 

Videovastaanotolle liitytään 

Maisan etusivulta, jos seuraava vastaanotto on Videovastaanotto. Napsauttamalla pääsee suoraan   

vastaanoton tietoihin, jossa liittymislinkki videovastaanotolle.  

 

http://www.maisa.fi/
https://book.videovisitlive.com/fi/download/maisa
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Maisan etusivulla, alalaidassa on tapahtumaluettelo. Napsauttamalla vastaanottoa, aukeaa 

ponnahdusikkuna. Napsauttamalla vastaanoton otsikkoa pääsee vastaanoton tietoihin, jossa 

on liittymislinkki videovastaanotolle.     
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Vaihtoehto 2: Videovastaanotto puhelimella   

Mobiilisovellusta käyttäessä sinulla tulee olla ladattuna mobiililaitteelle myös Maisa   

Videovastaanotto -sovellus. Molemmat mobiilisovellukset saa sovelluskaupoista (Google Play, App  

Store).    

Videovastaanotto käynnistyy automaattisesti, kun liityt videokäynnille Maisa-sovelluksella. Kun   

kirjaudut mobiilisovellukseen, valitse Tapahtumat-painike > Videokäynti. Napsauta ”Siirry tästä   

videokäynnille” -linkkiä. Yhteys aukeaa erilliseen selainikkunaan.    
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Virhetilanteet   

Jos esim. äänet ja/tai kuva ei toimi, tai jos esimerkiksi videovastaanotolle liittyessä aukeaa   

ponnahdusikkuna ”error” viestillä, on vika todennäköisesti palvelun toimittajan päässä.   

Ammattilainen soittaa sinulle tai laittaa Maisan kautta viestiä, mikäli ilmenee, että videovastaanotto 

estyy teknisten ongelmien vuoksi.   

Jos ammattilainen ei ole vielä kirjautuneena videokäynnille, odota hetki. Yhteys muodostuu   

automaattisesti ammattilaisen kirjauduttua.  
 


