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• Pilvipalvelutilin 
pääkäyttäjä kirjautuu sisään 
LibreView –sovellukseen 
osoitteessa 
https://www.libreview.com/

https://www.libreview.com/


• Valikon saa auki päänäkymän 
oikean ylälaidan Valikko-
painikkeesta.



• Pääkäyttäjän pilvipalvelutilit saadaan 
esiin painamalla avautuneesta Valikko-
näkymästä ”Omat vastaanottoni” –
painiketta.

• Pilvipalvelutilin hallintaan päästään 
painamalla halutusta pilvipalvelutilistä.



• Lisätäksesi uusia ammattilaisia 
pilvipalvelutilille, paina 
vasemmasta valikosta 
"Hoitotiimi" -painiketta.



• Uusia ammattilaisia 
kutsutaan pilvipalvelutiliin 
painamalla ”Kutsu 
ammattilainen hoitotiimiin” 
–painiketta.



• Pilvipalvelun pääkäyttäjä täyttää 
lomakkeeseen lisättävän ammattilaisen
• Etunimen
• Sukunimen
• Sähköpostiosoitteen

• Kutsuttavasta ammattilaisesta voidaan tehdä yksi 
pilvipalvelun pääkäyttäjistä painamalla 
”Ylläpitäjän käyttöoikeudet” tekstikentän 
valintalaatikosta.

• Kutsutulle ammattilaiselle lähtee sähköpostikutsu 
painettaessa ”Tallenna” –painiketta.



Kutsutun ammattilaisen liittyminen 
pilvipalvelutiliin



• Kutsuttu ammattilainen saa kutsupyynnön 
sähköpostiinsa.

• ”Hyväksy kutsu” –painikkeesta ammattilainen 
pääsee hyväksymään kutsun.



Pilvipalvelutiliin liittyminen ammattilaiskäyttäjällä, 
jolla tunnus on jo olemassa



• Ammattilainen kirjautuu 
tunnuksillaan sisään LibreView –
pilvipalveluun.



• Kirjautumisen yhteydessä ilmaantuu kutsu 
pilvipalvelutiliin liittymiseksi.

• Pilvipalvelutiliin liittyminen hyväksytään 
painamalla ”Hyväksy” –painiketta.

• Käyttäjä on nyt lisätty ammattilaiseksi 
pilvipalvelutilille ja on valmis käyttämään 
pilvipalvelutiliä.



Pilvipalvelutiliin liittyminen ammattilais-
käyttäjällä, jolla tunnusta ei vielä ole olemassa



• Ammattilaiskäyttäjällä, jolla ei ole 
vielä tunnusta, aloittaa käyttäjän 
luonnin painamalla ”Aloitetaan” –
painiketta.



• Varmistetaan, että 
”Maa/asuinalue” –valintaan on 
asetettu ”Suomi”.

• Käyttöehtoihin päästään 
”Seuraava” -painiketta.



• Ammattilaisen on luettava 
LibreView –järjestelmän 
ammattilaisen käyttöehdot.

• Käyttöehdot hyväksytään 
Painamalla ”Hyväksy” –
painiketta.



• Ammattilaisen on luettava 
LibreView Professional –tilin 
yksityisyydensuojailmoitus.

• Yksityisyydensuojailmoitus 
hyväksytään painamalla ”Hyväksy” –
painiketta.



• Ammattilainen täydentää 
lomakkeeseen tilin tiedot:
• Nimi

• Etunimi
• Sukunimi

• Sisäänkirjautumistiedot
• Sähköpostiosoite
• Salasana
• Salasanan vahvistus

• Terveydenhuollon organisaatio
• Organisaation nimi
• Työosoite

• Osoite 1
• Osoite 2 (valinnainen)
• Paikkakunta
• Maakunta
• Postinumero
• Puhelinnumero

• Tilin vahvistamiseen päästään 
painamalla ”Seuraava” -
painiketta.



• Rekisteröityyn sähköpostiin 
lähetetään vahvistusviesti tilin 
aktivoimiseksi. Kyseinen 
ilmoitusikkuna pidetään auki ja 
siirrytään sähköpostiin.

• Sähköpostiosoite vahvistetaan 
LibreView -pilvipalvelun 
vahvistusviestistä painamalla 
”Vahvista Sähköpostiosoite” -
painikkeesta.



• Sähköposti on nyt vahvistettu.

• Käyttäjätunnuksen viimeistely 
tapahtuu palaamalla ikkunaan, 
jossa oli ilmoitus sähköpostin 
vahvistusviestin lähettämisestä.

• Tili vahvistetaan ja vastaanotolle 
liitytään painamalla kyseisestä 
ikkunasta ”Seuraava” –
painiketta.

• Jos vahvistusviestisivu on 
sulkeutunut prosessin aikana, 
voidaan siirtyä osoitteeseen 
https://www.libreview.com



• Ammattilaiskäyttäjä on 
onnistuneesti kirjattu 
vastaanoton ammattilaiseksi ja 
on valmis käyttämään 
vastaanottoa.

• Vastaanotto näkyy 
ammattilaisen päänäkymän 
oikeassa sivuvalikossa ”Omat 
vastaanottoni” –painikkeesta 
avautuvasta alivalikosta.

• Ammattilaisen on nyt 
mahdollista kutsua potilaita 
pilvipalvelutilille tai katsoa 
potilaiden tietoja.
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