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• Ammattilaiskäyttäjän luominen 
alkaa siirtymällä selaimella 
osoitteeseen https://www.accu-
cheksmartpixonline.com/home

• Pääkäyttäjä kirjautuu sisään 
pääkäyttäjätunnuksillaan.

https://www.accu-cheksmartpixonline.com/home


• Uuden ammattilaisen lisäys 
pilvipalvelutiliin alkaa painamalla oikeassa 
yläkulmassa olevan valikon kolmesta 
ikonista oikeassa laidassa olevaa.

• Uusi ammattilainen lisätään painamalla 
”Lisää ammattilainen” -painiketta.



• Lomakkeeseen täytetään 
ammattilaisen tiedot
• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika (valinnainen)
• Puhelinnumero (valinnainen)
• Kieli
• Sähköposti
• Ammattihenkilö - valitaan 

”HCP_MASTER”, käyttäjälle 
annetaan laaja näkymä 
tietoihin

• Terveydenhuollon 
ammattihenkilön tunnus 
(ammattihenkilön oma 
puhelinnumero)

• Avaa yhteys – kyllä

• Ammattilaisen lisäämisen 
viimeistelyyn päästään painamalla 
”Tallenna Muutokset” –painiketta.



• Lisätyn ammattilaisen sähköpostiosoitteeseen lähtee 
viesti Rochelta ammattilaiskäyttäjätunnuksen 
käyttöönottoon liittyen.

• Ammattilainen voi päivittää ja täydentää tietojaan 
kirjauduttuaan ensimmäisen kerran käyttäjälleen.



Ammattilaisen liittyminen pilvipalvelutiliin



• Kutsutun ammattilaisen sähköpostiin tulee viesti 
Rochelta ammattilaiskäyttäjätunnuksen 
käyttöönottoa varten.

• Ammattilainen pääsee nollaamaan uuden 
käyttäjätunnuksensa salasanan painamalla 
sähköpostissa tullutta linkkiä. 



• Uusi salasana syötetään ”Uusi salasana” –kenttään sekä 
”Syötä salasana uudelleen” –kenttään salasanan 
vahvistamiseksi.

• Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä ja siinä on 
oltava vähintään yksi
• erikoismerkki
• iso kirjain
• pieni kirjain

• Salasana asetetaan painamalla ”Jatka” –painiketta.



• Salasana asetettiin onnistuneesti.

• Kirjautumissivulle siirrytään painamalla 
”Takaisin” –painiketta.



• Kirjaudutaan sisään uusilla ammattilaistunnuksilla 
syöttämällä kirjautumislomakkeeseen rekisteröity 
sähköpostiosoite ja sekä juuri vaihdettu salasana.

• Kirjaudutaan sisään painamalla ”Kirjaudu sisään” –
painiketta.



• Ammattilaisen on luettava henkilötietojen tietoturvalausunto 
ja hyväksyä se painamalla lausunnon viereistä valintaruutua.

• Hyväksytään lausunto painamalla ”Hyväksy” –painiketta.



• Rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään 
vahvistusviesti tietoturvan varmistamiseksi salasanan 
asettamista varten.

• Siirrytään rekisteröityyn sähköpostiin ja avataan viesti.



• Ammattilaiskäyttäjätunnuksen 
luonnin viimeistelyyn päästään 
painamalla vahvistusviestissä tullutta 
linkkiä. 

• Linkki uudelleenohjaa 
ammattilaiskäyttäjän ammattilaisen 
kirjautumissivulle.



• Kirjaudutaan sisään uusilla ammattilaiskäyttäjätunnuksilla.



• Rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään 
vahvistusviesti tietoturvan varmistamiseksi 
ammattilaiskäyttäjätunnuksen luontia varten.

• Siirrytään rekisteröityyn sähköpostiin ja avataan viesti.



• Ammattilaiskäyttäjätunnuksen tiedot vahvistetaan 
painamalla vahvistussähköpostiviestissä tullutta 
linkkiä.



• Ammattilaiskäyttäjätunnus on nyt vahvistettu.

• Ammattilainen voi nyt kirjautua sisään uusilla 
ammattilaistunnuksillaan.



• Ammattilaistunnukset luotiin 
onnistuneesti ja niitä voidaan 
käyttää pilvipalvelutilissä 
potilaiden tietojen käsittelyyn 
ja hallintaan.
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