Tervetuloa kayttamaan Virtu-palvelupistetta
Virtu-palvelupisteet ovat kuntalaisen sahkoisen asioinnin paikkoja, joissa voit kayttaa
kuvapuhelinpalveluita, lnternetia ja tulostaa/kopioida/skannata asiakirjoja. Ohjekirjasta
loydat kayttoohjeet kuvapuhelinpalveluiden ja tilassa olevien laitteiden kayttamiseksi.
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Ohjeita ongelmatilanteisiin:
Ohjekirjasta loydat neuvoja erilaisten ongelmatilanteiden hoitamiseksi
Tarvittaessa so ita Arctic Connect Oyn HELPDESK 0600 399 330 (1 ,26 €/min)
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Kuvapuhelun vastaanottaminen

•

Kuvapuhelinpalvelu tarkoittaa tietokoneen vality~sella tapahtuvaa keskustelua, jossa osapuolet
nakevat ja kuulevat toisensa (videokeskustelu). Aanen siirtamiseen kaytetaan poydalla olevaa
poytamikrofonia (ks. Poytamikrofonin kayttaminen) ja nayton ylapuolella oleva web-kamera
siirtaa kuvan yhteyden aikana.

Miten toimin?
1. lstu nayton eteen ja paina naytosta vihreaa
Virtu-odotustila painiketta.
2. Odota, etta asiantuntija avaa yhteyden sovittuna
aikana.
3. Kun kuulet soittoaanen, asiantuntija avaa
yhteyden koneellesi ja voitte jutella keskenanne.
Kuvapuhelun toinen
osapuoli
Oma kuva
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Ra aisu: Valitse naytosta kohta Pikavalinnat, jollom saat esille Virtu-odotustila ja
Testaa yhfeytesi -painikkeet

Tarvittaessa soita HELPDESK 0600 399 330 (1 ,26 Elm in)

Poytamikrofonin kayttaminen

0

Poytamikrofoni toistaa sinun aanesi kuvapuhelun osapuolille ja sen kaiuttimesta kuulet heidan
aanensa. Voit saataa poytamikrofonia painamalla sen reunassa olevia merkkeja.
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Sininen valo: virta paalla
Punainen valo: mikrofoni
mykistetty
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Mikrofonin mykistaminen

.

Ratl<aisu: Laita poytamikrofonin virtajo to kiinni nayton vasemmalla sivulla olevaan
USB-porttiin
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Ratkaisu: Ota poytamikrofonin mykistys pois painamalla Mykistys-nappia

Verkkosivun nayttaminen kuvapuhelun aikana
Kuvapuhelun aikana voit nayttaa puhelun osapuolille verkkosivua internetista. Talloin muut
nakevat saman verkkosivun, mutta eivat voi avata linkkeja tai siirtya seuraavalle sivulle.
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Miten toimin?
1. Paina kuvapuhelun aikana vasemmasta reunasta
internetista haluamasi verkkosivun

- painiketta, jonka jalkeen voi hakea

2. Voit vaihtaa naytettavia verkkosivuja kirjoittamalla uuden osoitteen selaimen osoiteriville
3. Kun olet saanut naytettya tarvittavat asiat, paina vasemmasta reunasta Stop PC-painiketta
ja palaa normaaliin kuvapuheluun
Kuvapuhelun osapuolille
nakyva verkkosivu
Naytettavan verkkosivun osoite

Oma kuva
Kuvapuhelun toisen
osapuolen kuva

Tasta (Stop-pc)
lopetetaan verkkosivun nayttaminen

Paperin nayttaminen kuvapuhelun aikana
Dokumenttikamera on papereiden kuvaamiseen tarkoitettu digitaalinen kamera. Se ottaa
paperista kuvan ja nayttaa sen kuvapuhelun osapuolille. Voit kirjoittaa paperille esimerkiksi
kun taytat lomaketta ja dokumenttikamera nayttaa muutokset puhelun osapuolille.

Miten toimin?
1. Laita dokumenttikameran valo paalle liikuttamalla
valokytkin Paalle asentoon
2. Laita paperi valon aile
3. Paina ruudulta vasemmalla olevaa mustan kameran
kuvaa ja valitse esiin tulevista vaihtoehdoista
Dokumenttikamera. Talloin dokumenttikameran alia
oleva paperi nakyy kuvapuhelun osapuolille

4. Kun olette katsoneet paperin ja haluatte jatkaa, vaihda
dokumenttikameran tilalle Web-kamera. Talloin kuvapuhelun osapuolet nakevat sinun kuvasi

Ohjeita ongelmatilanteisiin:
Tarvittaessa soita HELPDESK 0600 399 330 (1 ,26 Elm in)

Valokytkin
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Ryhmatapaamiseen osallistuminen
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Palvelupisteessa voi pitaa ryhmatapaamisia. Niihin osallistujat tulevat Virtu-palvelupisteeseen
paikan paalle ja kuvapuheluyhteyden ka.~tta muilta paikkakunnilta. Etatapaamiseen osallistujat
nakevat toisensa tietokoneen ruudulla. Aanen siirtamiseen kaytetaan poydalla olevaa
poytamikrofonia (ks. Poytamikrofonin kayttaminen) ja nayton ylapuolella oleva web-kamera
siirtaa kuvan yhteyden aikana.

Miten toimimme?
1. Jarjestakaa ennen ryhmatapaamista tuolit nayton eteen.
2. Laittakaa nayton paalla oleva televisio auki kaukosaatimen
punaisesta virtanapista, jolloin television ruudusta nakyy
sama kuva kuin sen alia olevasta naytosta.
3. lstukaa ja painakaa tietokoneen naytosta vihreaa
Virtu-odotustila painiketta.
4. Odottakaa, etta ryhman vetaja ottaa teihin yhteytta
sovittuna aikana.
5. Kun kuulette soittoaanen, ryhman vetaja avaa
yhteyden ja voitte jutella keskenanne.
6. Tarkistakaa, etta kaikki nakyvat ruudulla.

Ratkaisu: Laita tietokone paalle painamalla nayton oikeassa sivussa olevasta virtanapista

TE-palveluiden etatapaaminen virtuaalihuoneessa (osa 1/2)
Te-palveluiden tyontekija on lahettanyt sinulle tapaamisajan etukateen ja
varannut Virtu-RalveluRisteen kayttoosi

II Paina
naytosta Kela ja Te-palveII -kuvaketta
Paina naytosta TE-palveluiden
lut valilehtea
Kelaja
Te-palvelut
valilehti

nimesi ja paina Liity
II Anna
kokoukseen

Anna nimesi
Liity - - kol<oukseen

Odota, etta TE-palveluiden tyontekija
II tulee
samaan virtuaalihuoneeseen
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TE-palveluiden etatapaaminen virtuaalihuoneessa (osa 2/2)
Toimi nain:

II fonin
Aloita oma video ja poista mikro- II Voitte keskustella TE-palveluiden
mykistys
tyontekijan kanssa

Pikaviestit,
mahdollisuus
kysya kirjoittamalla

Video,
paina tasta ja
valitse Kaynnista

o@eo @
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Mikrofoni,
Jos kuvakkeen
paalla on viiva,
paina tasta ja poista
mykistys

Tyopoyta,
toiminto ei ole
kaytossa

Tarvittaessa asiointituki TE-palveluiden palveluihin on saatavissa Tyolinjan puhelinpalvelusta puh. 0295 020 700
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Kelan palveluneuvojan online-tapaaminen (1/2)
Kelan palveluneuvojan online-tapaaminen on avoinna ma-pe klo 9-15.
Pohjois- ja koltansaamenkieliset ~alvelut ovat avoinna tiistaina ja torstaina klo 9-11.
Paina naytosta Virtuaalihuoneet
II tapaaminen
Paina naytosta Kelan onlineII -valilehtea

etta ammattilainen
II Odota,
paastaa sinut tapaamiseen

keskustella Kelan
II Voit
palveluneuvojan kanssa

Katso seuraavalta sivulta lisatietoja painikkeista

Kelan palveluneuvojan online-tapaaminen (2/2)
Tasta voit katsoa ohjelman painikkeiden selitykset ja ohjeet

Kamera
jos kuvan paalla on viiva, klikkaa
hiirella siita ja ota videokuva kaytoon
Katkaise yhteys
kun haluat lopettaa online
-tapaamisen, paina tasta
ja katkaise yhteys

Mikrofoni
jos kuvan paalla on viiva,
klikkaa hiirella siita ja
poista mikrofonin mykistys
Asetukset
jos aanet tai videokuva ei toimi,
katso etta asetukset ovat kuvan mukaiset
Videon asetukset
Kamera
l ~git~ch~9_1 0}iD Webca~11 ( 0' ~

Mikrofoni
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Aanen ulostulo
1Kaiuttimet (Chat 50)

Laatu

________,

Keski!aso

Koko

til a

jos haluat kuvan koko nayton tilaan,
paina tasta. Sen jalkeen jos haluat
palata normaaliin nakymaan, paina
oikealla alia kulmassa olevaa nappia

Interneti n kayttam i nen
Palvelupisteessa voit kayttaa internetia. Sita kaytetaan Internet -valilehdelta ja sielta on mahdollista esimerkiksi maksaa laskuja ja tulostaa lomakkeita (ks. Tulostaminen).
Takaisin-nappain
lnternet-valilehti

historia

Miten toimin?
1.
2.
3.
4.

Paina naytosta lnternet-valilehtea.
Kirjoita osoiteriville verkko-osoite ja paina Enter -nappainta.
Paaset aina takaisin pain verkko-sivuilla painamalla nuolinappainta.
Lopuksi paina punaista Tyhjenna selaimen historia-nappainta, joka poistaa tietokoneen
muistista kaytamasi verkko-osoitteet.

Ohjeita ongelmatilanteisiin:

Tarvittaessa soita HELPDESK 0600 399 330 (1 ,26 €/min)

Liitteiden lisaaminen sahkoisiin hakemuksiin (1/4)
Liitteet lisataan lataamalla ne Virtu-palvelupisteen Ladatut tiedostot -kansioon, josta ne haviavat
automaattisesti puolen (30 min) paasta. Tiedostot voi myos poistaa itse, kun tiedosto on
liitetty hakemukseen.
Tiedostoja voi lisata:
• tallentamalla tiedosto internetissa olevasta palvelusta esim. verkkopankista tiliote
• skannaamalla paperi sahkoiseen muotoon ja tallentamalla se esim. paperinen lasku
• muistitikulta

Miten toimin, kun haluan liittaa tiedoston internetista?
1. Valitse internet-valilehti ja avaa palvelu, josta liitettava tiedosto haetaan esim. verkkopankki
2. Paina verkkosivulta Tulosta sivu, jolloin ruudulla nakyvat tiedot tallentuvat PDF-tiedostoksi
HUOM!Tulosta sivu - toiminto voi vaihdella eri palveluissa ja olla eri niminen
3. Kun tiedosto on auki PDF-muodossa klikkaa Lataa, jolloin tiedosto tallentuu valiaikaisesti
ja on liitetavissa hakemukseen.
Tiedostot haviavat nakyvista painamalla Poistetaan xx min -painiketta tai puolen tunnin kuluessa.
Voit lisata aikaa painammalla Lisaa aikaa -painiketta.
~~~S'liiiiilt---Valiaikaisesti

tallennetut
tiedostot nakyvat tassa

+--- - - - Lataa -pain ike

Liitteiden lisaaminen sahkoisiin hakemuksiin (2/4)
Miten toimin, kun haluan liittaa paperilla olevan asian?
1. Paperi pitaa ensin muuttaa sahkoiseksi eli skannata. Skannauksen ohjeet loydat sivulta 20
2. Anna skannatulle tiedostolle nimi
3. Tallenna skannattu tiedosto valiaikaisesti painamalla Tallenna ladatut tiedostot kansioon
-painiketta
Huom! Voit lahettaa saman tiedoston myos sahkopostilla antamalla sahkopostiosoitteet ja
painamalla Laheta sahkoposti
Tiedostot haviavat nakyvista painamalla Poistetaan xx min -painiketta tai puolen tunnin kuluessa.
Voit lisata aikaa painammalla Lisaa aikaa -painiketta.

Sbn~us onnistui. Tiiytii sihkOpostin tiedot
huolellisesti, ohjelmaeitarkista
siihkOpostiosoittei oikedlisuultll. Pei~U~
~L.ahetisiihki)posti " lahettiaksesisbnnatun

paperin. Jos haluat lisiti samaan sihkOpostiin
useampia sivuja, paina "Uusi sivu" -nappi&.
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Valiaikaisesti tallennetut
tiedostot nakyvat tassa

Liitteiden lisaaminen sahkoisiin hakemuksiin (3/4)
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Miten toimin, kun haluan liittaa tiedoston muistitikulta?
1. Laita muistitikku (USB-tikku) kosketusnayton sivulla olevaan usb-porttiin
2. Muistitikulla olevat tiedostot nakyvat nayton sivulla
3. Poista muistitikku kosketusnayton usb-portista, kun olet liittanyt tiedoston
HUOM Tiedostot haviavat nakyvista, kun poistat muistitikun usb-portista. Ne sailyvat kuitenkin
tallessa muistitikulla.

- - - Muistitikulla olevat
edostot nakyvat tassa
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Muut palvelut:

Sosiaali- ja terveyspalvelut:
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Osaastopankki

Pankkipalvelut:
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Osuuspankki

Nordeo"PJ

Handelsbanken

S-Pankki

Aktia

Liitteiden lisaaminen sahkoisiin hakemuksiin (4/4)
Esimerkkina liitteen lisaaminen Kelan hakemukseen Viestit-sivulla
1. Lataa haluamasi tiedosto internetista, skannaa paperi tai laita muistitikku kiinni
kosketusnayttoon
2. Mene lnternet-valilehdelle ja avaa Kelan verkkosivu
3. Paina Siirry asiointipalveluun, valitse Henkiloasiakkaat ja tunnistaudu, jonka voit tehda
omilla verkkopankkitunnuksilla tai puhelimeen saatavalla mobiilivarmenteella
4. Jos taytat samalla sahkoisen hakemuksen voit siina yhteydessa tallentaa
hakemuksen liitteet tai valitse Viestit.
4.1 Avaa Viestit -sivu ja sielta paina Laheta viesti tai liite
4.2 Valitse viestisi sisaltoa parhaiten vastaava aihe laatikosta
4.3 Paina Selaa -painiketta, valitse laatikosta lisattava liite ja paina Ok
4.3 Vahvista tiedoston lisaaminen painamalla Lisaa liite -painiketta
4.4 Lopuksi paina Laheta -painiketta sivun alaosassa

4.1 Valitse aihe

4.2 Selaa

4.3 Uiheta

Viivakoodilukijan kayttaminen
Viivakoodinlukija on elektroninen lukulaite paperisten viivakoodien lukemiseen. Verkkopankkiin
laskun maksamisessa viivakoodinlukija saasta aikaa ja vaivaa, kun silla voi siirtaa tietoja
kuten laskun viitenumeron ja summan. Jokaisella pankilla on hiukan erilainen verkkopankki,
joten myos viivakoodin kayttaminen tapahtuu niissa hiukan eri tavalla. Yleensa se loytyy
kohdasta Uusi maksu ja Kayta viivakoodia.

1. Kirjaudu verkkopankkiin
ja valitse pankkisi vaihtoehdoista maksu/viivakoodiin kayttaminen.

2. Ota viivakoodinlukija ja
tahtaa silla paperilaskussa olevaa viivakoodia.

3. Paina viivakodinlukijassa
olevaa liipaisinta ja liikuta
punaista valoa viivakoodin paalla.

Ohjeita ongelmatilanteisiin:
maksaessani

Ratkaisu: Vie viivakoodinlukija lahemmas ja/tai kaemmas luettavasta viivakodista
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Tulostaminen

Palvelupisteessa voit tulostaa monitoimitulostimella internetista lomakkeita ja muuta sisaltoa.

Miten toimin?
1. Valitse haluamasi tulostettava
dokumentti.
2. Paina verkkosivulla olevaa
Tulosta-painiketta, jolloin
tulostimen asetukset aukeavat.
3. Katso, etta asetuksen saadot ovat
viereisen kuvan mukaisesti. Huomio
etta asetusikkunoita voi olla erilaisia.
4. Tee tarvittaessa muutokset
tulostusasetuksiin ja paina
Tulosta-painiketta.

Tulostin:
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] [ lisiiasetukset
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~ Tulosta harmaasavyisenii (mustavalkoinen)

T u5ostettavat sivut

Kommentit ja lomakkeet

@ Kaikki

IDokumentitja merkinniit

(E) Nykyinen sivu
<E) Sivut "1--:4-----Skaalaus: 94 %

.,. lisaa vaihtoehtoja
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Sivun koko ja kasittely
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~ Mste

209,97 x 296,93 mm
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fm Uso<a /1

E)

K;rjanen
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(C) Sovita

IE) Todellinen koko
@ Pienenna ylimittaiset sivut

e) Mukautettu skaalaus:

~%

E) Valitse paperilahde PDF-sivukoon mukaan
E) Tulosta sivun molemmille puolille

Tai

Suunta:

@ Automaattinen pysty/ vaaka

IE) Py•ty

1. Paina lnternet-selaimessa olevaa
Tulosta-painiketta, jolloin ~
saat tulostettu selaimessa
nakyvan verkkosivun sisallon.
Ohjeita ongelmatilanteisiin:

(C) Vaaka

0

0
Sivu l/4
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Arkin maarittely...
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Tulosta

] [

Peru uta
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Tulostaminen sahkopostista
Palvelupisteessa voit tulostaa monitoimitulostimella sahkopostista mm. pdf-tiedostoja

Miten toimin?
1. Mene lnternet-valilehdelle ja avaa oma sahkopostisi esim gmail
2. Avaa sahkopostiviesti, jonka liiteena on tulostettava tiedosto
3. Avaa liitetiedosto painamalla Lataa, jolloin tiedosto avautuu pdf-lukijalla tai word-viewerilla
tiedostomuodon mukaisesti. HUOM jos painat vain liitteen auki, se aukeaa katselutilaan,
josta ei voi tulostaa.
l2fD

PosioTE.pdf
65 KB

am
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4. Paina ~ Tulosta -painiketta pdf-lukijassa tai esim. word-viewerissa, jolloin tulostimen
asetukset aukeavat.
5. Tee tarvittaessa muutokset tulostusasetuksiin ja paina Tulosta-painiketta.
6. Kun olet saanut tulostettua, sulje pdf-lukija tai word-viewer painamalla oikealla ylakulmassa
olevaa rastia (Sulje). HUOM Sinun sahkopostisi on auki lukijan alia.
7. Lopuksi Kirjaudu ulos sahkopostistasi.
Ohjeita ongelmatilanteisiin:

Skannaaminen
Palvelupisteessa voit skannata monitoimitulostimella eli muuttaa paperin sahkoiseen muotoon.
Skannattu paperi lahetetaan sahkopostilla itselle tai haluamaasi sahkopostiosoitteeseen.

Miten toimin?
1. Valitse "Skannaus sahkopostiin" -valilehti.
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Ptkavalmnat

2. Avaa monitoimitulostimen kansi.
3. Laita skannattava paperi lasin paalle
kuva/tekstipuoli alaspain ja sulje kansi.
4. Paina tietokoneen naytolta
"Aioita skannaus" -nappia.
5. Odota, etta tiedot luetaan monitoimitulostimelta.
6. Tayta sahkopostin tiedot ja laheta
skannattu paperi sahkopostin
vastaanottajalle.

Ohjeita ongelmatilanteisiin:

Kopiointi
Palvelupisteessa voit kopioida papereita monitoimitulostimella.

Miten toimin?
1. Avaa monitoimitulostimen kansi.
2. Laita kopioitava paperi lasin paalle
kuva/tekstipuoli alaspain.
3. Sulje kansi ja paina Start.

Ohjeita ongelmatilanteisiin:
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Luottamus ja yksityisyys
Palvelupisteessa palveluiden kayttaminen on turvallista
Kuvapuhelu
~ Yhteys on suojattu, eivatka muut kuule/nae mita sen
aikana puhutaan
~ Kayttamistasi palveluista ei jaa tietoja tietokoneen muistiin, eika
seuraava kayttaja paase nakemaan, mita palveluja on kaytetty
~ Ohjelma ei tallenna aanta tai kuvaa yhteyden aikana
~ Laitteet eivat siirra kuvaa tai aanta ilman, etta

kuvapuheluyhteys on yhdistettyna toiseen paikkaan
Internet
~ Kun tyhjennat Tyhjenna muisti -painikkeesta tietokoneen muistin,
seuraava kayttaja ei paase nakemaan verkko-osoitteita, missa on
kayty
Skannaaminen
~ Skannatut tiedostot eivat tallennu tietokoneelle

