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Viestit
Uudet viestit näkyvät ensimmäisenä etusivulla sekä viestit välilehdellä. Uusi viesti näkyy punaisena
kirjekuorena. Pääset lukemaan viestin painamalla LUE. Sinulle saapunut viesti voi tulla yksittäiseltä
ammattilaiselta, ammattilaistiimiltä tai se voi olla automaattinen ilmoitusviesti. Kaikki viestit ovat yhtä
tärkeitä ja odottavat reagointiasi. Ryhmäviestintä vapautuu, kun ammattilainen on aloittanut sinulle
viestinvälitykseen oikeuttavan asioinnin. Muussa tapauksessa et voi kirjoittaa uutta viestiä, ainoastaan
vastailla saapuneisiin viesteihin. Viestiluonnokset löydät Viestit-välilehden Luonnokset-osuudesta. Saat
uusista viesteistä herätteet valintojesi mukaan (sähköposti/tekstiviesti).
Näet uusien lukemattomien viestien määrän myös keltaisena pallona Viestit-välilehdellä yläpalkissa.
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Viestin tilat
Normaali ja ryhmäviestit
•
•

Lähettäjä: Ammattilaisen nimi
Tila: Etusivulla ollessa rivin alussa kirjekuori kiinni/auki kertoo, onko viestiä luettu, Viestitvälilehdellä rivin alussa Uusi / Luettu

•
•

Lähettäjä: Ryhmän nimi
Tila: Etusivulla ollessa rivin alussa kirjekuori kiinni/auki kertoo, onko viestiä luettu, Viestitvälilehdellä rivin alussa Uusi / Luettu

Ilmoitusviestit
•
•

Lähettäjä: Automaattiviesti (aina)
Tila: Etusivulla ollessa rivin alussa kirjekuori kiinni/auki kertoo, onko viestiä luettu, Viestitvälilehdellä rivin alussa Uusi / Luettu

Lomakkeet
• Ilmoituksen kautta tullut lomake tai ammattilainen lähettänyt lomakkeen täytettäväksi
• Lomake odottaa täyttöä
• Tila rivin lopussa kertoo lomakkeen käsittelyn etenemisestä
• Sininen muistion kuva

•
•
•

Lomake täytetty
Tila rivin lopussa kertoo lomakkeen käsittelyn etenemisestä
Harmaa lomakkeen kuva
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Viestin lukeminen ja viestiin vastaaminen
Painettuasi viestin kohdalla Lue, avautuu kyseinen viesti luettavaksi, ja samalla siirryt Viestit-välilehdelle.
Viestit-välilehdellä näet saapuneet viestit, lähetetyt viestit, sekä luonnokset. Uusi saapunut viesti erottuu
punaisella.

Saapuneet viestit välilehdeltä näet viestin ja pystyt vastaamaan siihen ammattilaiselle. Paina
ja pääset
lukemaan viestin. Kun olet vastannut viestiin paina Lähetä viesti. Voit myös halutessasi tallentaa viestin
luonnoksena, jolloin se menee luonnokset tilaan. Pystyt myös liittämään viestiin liitetiedostoja kohdasta
liitä tiedostoja.
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Kun olet lähettänyt viestin, näet lähetetyn viestin, sekä viestiketjun.
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HUOM! Voit lähettää viestin ammattilaiselle vain, jos hän on lähettänyt sinulle viestin ensin. Mikäli kirjoitat
viestin ammattilaiselle ennen häntä ja sinulle ei ole avattu asiointia, ei viestiä pysty lähettämään.

Mikäli ammattilainen lähettää sinulle ilmoitusluontoisen viestin, ei tähän voi vastata.
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Viestissä huomioitavaa
•
•

•

Aiheen pituus 256 merkkiä, tekstiosa 4096 merkkiä
Liitteitä viestissä voi olla max 25 kpl ja liitteiden koko yhteensä max 25Mb
Automaattiviesti tarkoittaa ammattilaisen poissaolo viestiä, joka näytetään kansalaiselle hänen
yrittäessä vastata viestiketjuun esimerkiksi silloin kun ammattilainen on lomalla.

Liitteiden tuetut tiedostotyypit .xls, .xlsx, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .txt, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp

Luonnokset
Luonnokset välilehdeltä pääset tarkastelemaan luonnostilaisia viestejä. Näet kenelle olet viestiä
lähettämässä, aiheen sekä päivämäärän, jolloin viesti on tallennettu luonnokseksi

Painamalla

pääset tarkastelemaan viestiä ja pystyt lähettämään viestin eteenpäin normaalisti.
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Ryhmäviestit
Kun ammattilainen on lisännyt sinut viestiryhmään, pystyt saamaan kyseiselle ryhmälle kohdennetut viestit.
Ryhmäviestit näkyvät tulleissa viesteissä samalla tavoin kuin yksityisviestitkin.
Voit myös saada ilmoitusluontoisia viestejä ryhmältä, ja näihin viesteihin ei ole vastausoikeutta.
Voit saada ammattilaisryhmältä myös viestin, jossa on vastausmahdollisuus.
Viestejä voi lähettää vain yhden kerrallaan per ammattilaisen vastaus.

Uusi ryhmäviesti näkyy saapuneissa viesteissä samoin kuin ammattilaisen lähettämät viestit, Lähettäjäkohdassa on tässä tapauksessa ryhmän nimi.
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