
Tietoturvallinen ratkaisu
etäkuntoutukseen ja 

-valmennukseen

Palvelukuvaus ja pikaopas



Kattavat ominaisuudet

Räätälöidyt etätehtävät yksilölle tai ryhmälle, 
monipuolinen valmis tehtäväkirjasto

Tietoturvallinen viestintä yksilölle ja ryhmälle

Helppokäyttöinen yksilöllinen videopuhelu

Yhden ammattilaisen tai 
moniammatillisen tiimin tuki

Lisäominaisuutena kartoitukset ja mittarit

Joustava pilvipalvelu - käyttö eri laitteiden 
internetselaimella sekä sovelluksilla



Hyödyt

✓ Ammattilaisen tuki ja motivointi 

tapaamisten välissä

✓ Valmennussisällöt ja muistutukset 

mukana arjessa

✓ Helpompi sitoutuminen muutokseen 

pienin arjen askelin

✓ Muutos tulee näkyväksi

✓ Vertaistuki

Ammattilaiselle Asiakkaalle

✓ Yksilöllistä kuntoutusta, terapiaa ja 

valmennusta kustannustehokkaasti

✓ Ryhmävalmennus mahdollista viestinnässä ja 

tehtävissä

✓ Monipuoliset tehtäväsisällöt

✓ Tarvittava tieto ja viestintä yhdessä paikassa

✓ Aika- ja paikkariippumattomuus

✓ Tapaamisissa tilanne valmiiksi molempien 

tiedossa

✓ Kehityksen seuranta



✓ Liikunta ja arkiaktiivisuus

✓ Ravitsemus ja painonhallinta

✓ Uni ja palautuminen

✓ Stressinhallinta

✓ Työtapojen muuttaminen

✓ Sosiaaliset suhteet

✓ Ajankäytön hallinta

✓ Uusien asioiden kokeileminen

✓ Jne.

Ammattilaisen tuki ja 
arjen vaihtelevat tehtävät



Esimerkki valmentajan näkymästä



Pikaopastus 
mCoach-palvelun 

käyttöön



✓ Ammattilainen luo asiakkaalle 
tunnukset palveluun

✓ Ammattilainen ja asiakas kirjautuvat 
palveluun omalla tunnuksella 
kirjautumissivulla 
login.movendos.com tai sovelluksella

✓ Pääkäyttäjätunnuksia on saatavilla yli 
kolmen ammattilaisen organisaatioille

✓ Pääkäyttäjä voi luoda uusia 
ammattilaistunnuksia

✓ Pääkäyttäjä voi antaa ammattilaiselle 
laajennetut käyttöoikeudet, joiden 
avulla ammattilainen voi hallinnoida 
muiden ammattilaisten asiakkaiden 
tietoja 

Tunnukset ja kirjautuminen



Näin pääset alkuun

1. Aktivoi valmentajatunnuksesi
✓ Klikkaa saamasi kutsusähköpostin linkkiä ja määritä salasanasi.
✓ Tallenna kirjautumissivu login.movendos.com tietokoneesi tai älylaitteesi selaimeen. 
✓ Lisäksi voit ladata Movendos-sovelluksen Apple Store- tai Google Play-kaupasta maksutta. 

2. Luo asiakkaita kohdassa Käyttäjänhallinta 
✓ Pakolliset tiedot ovat valmennuksen alkamis- ja päättymispäivä (päättymispäivää voi muuttaa 

myöhemmin), etunimi, sukunimi ja käyttäjätunnus. Sähköpostin syöttämällä saat kutsun 
lähtemään asiakkaalle tallentamisen jälkeen.

3. Luo asiakkaallesi videotapaaminen kohdassa Tapaamiset

4. Lähetä asiakkaallesi viesti kohdassa Viestit

5. Halutessasi voit luoda asiakkaalle tehtäviä kohdassa Tehtävät

6. Ryhmiä voit luoda kohdassa Ryhmät. 
Sen jälkeen voit lähettää viestejä ja antaa tehtäviä myös koko ryhmälle

7. Omat asiakkaasi näkyvät valmennuksen etusivulla ja kohdassa Käyttäjänhallinta. 
Asiakkaan profiiliin, tehtäviin ja asiakasta koskevaan muistiinpanokenttään pääset helpoiten etusivulta.

8. Halutessasi voit luoda testiasiakkaan, 
jonka avulla voit testata palvelua myös asiakkaan näkökulmasta. Huomioithan, että sama 
sähköpostiosoite voi olla palvelussa käytössä vain kertaalleen. Käytä siis testiprofiiliin jotakin muuta 
sähköpostia, kuin valmentajatunnukseesi liitettyä sähköpostia.



Yksityiskohtaiset opastusmateriaalit ja videot

Valmentajan opas, josta löytyvät perusteelliset tiedot palvelun käytöstä. 
Opas löytyy myös palvelun sisällä kohdassa Tehtävät:
www.movendos.com/materials/MovendosValmentajanOpas.pdf

Valmentajan opastusvideo:
https://youtu.be/B7J09luhrDA

Esimerkkivideo valmennuksesta:
https://youtu.be/OuI30b0vH6Y

Pikaohje uudelle valmennettavalle:
http://materials.movendos.com/mCoach/movendos-mcoach-pikaopas-asiakkaalle.pdf

Videolinkki valmennettavan opastusvideoon:
https://youtu.be/ejUFj4Hf1MY

http://www.movendos.com/materials/MovendosValmentajanOpas.pdf
https://youtu.be/B7J09luhrDA
https://youtu.be/OuI30b0vH6Y
http://materials.movendos.com/mCoach/movendos-mcoach-pikaopas-asiakkaalle.pdf
https://youtu.be/ejUFj4Hf1MY


Videotapaamisten ohje ammattilaiselle

1. Testaa laitteistosi soveltuvuus videopuheluun Testaa video & ääni-painikkeella. Ennen videopuhelun käyttöä 
internetselaimesi saattaa kysyä lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia. Vastaa tähän Kyllä.

Movendos mCoach-videopuhelu on käytettävissä seuraavilla internetselaimilla ja sovelluksilla:
Google Chrome-, Firefox- ja Edge-internetselaimilla Windows- ja Apple Mac-tietokoneissa sekä 
Android-älylaitteissa Safari-selaimella Applen mobiililaitteissa (iPhone & iPad), Android-laitteiden Movendos-
sovelluksella

2. Luo uusi videotapaaminen asiakkaallesi Tapaamiset-sivulla. 

3. Asiakkaalle luomasi videotapaamiset näkyvät tapaamislistassa sekä sinulla että asiakkaallasi. Asiakas saa 
uudesta videotapaamisesta viestin sähköpostiin tai ilmoituksen sovellukseen. Viestissä on tapaamisaika, linkki 
puheluun liittymiseen sekä ohjeet oman laitteiston testaamiseen. Asiakkaasi voi liittyä videotapaamiseen sovittuna 
aikana myös suoraan Tapaamiset-näkymästä.

4. Videopuheluissa on oma videopuhelu-ikoni (kameran kuva). Liity videopuheluun-painike aktivoituu ennen 
tapaamisaikaa, jolloin molemmat osapuolet voivat liittyä videotapaamiseen.



Palveluntarjoajalla voi olla yhdet tai useammat pääkäyttäjätunnukset, joilla voi luoda uusia 
ammattilaistunnuksia, hallinnoida asiakkaita, ryhmiä ja tarkastella raportointisivua

Pääkäyttäjätunnukset luo Movendos. Pääkäyttäjiltä tarvitaan tiedoiksi nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Pääkäyttäjä määrittää itselleen salasanan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Pääkäyttäjä voi tehdä seuraavia asioita:

✓ Luoda uusia ammattilaistunnuksia kohdassa Valmentajat

✓ Luoda uusia valmennettavia ja lisätä heille valmentajia kohdassa Käyttäjähallinta

✓ Luoda uusia ryhmiä ja lisätä niihin valmennettavia ja valmentajia kohdassa Ryhmät 

✓ Tarkastella esimerkiksi tehtävien, tehtävämerkintöjen, viestien ja videotapaamisten määrää kohdassa Raportointi

Pääkäyttäjätunnukset



✓ Uudet ammattilaiset luodaan Pääkäyttäjänäkymän kohdassa 
Valmentajat > Luo uusi valmentaja

✓ Voit valita osalle ammattilaisista käyttöön Laajennetut 
käyttöoikeudet. Näillä oikeuksilla ammattilainen pystyy 
hallinnoimaan myös muiden ammattilaisten asiakkaita ja 
ryhmiä. Muiden asiakkaiden ja ammattilaisten viestejä hän 
ei kuitenkaan pääse lukemaan. 

✓ Jos organisaatiollanne on mCoach-videotapaamisten lisäksi 
käytössä erillinen videovastaanotto, johon asiakkaat eivät 
tarvitse tunnuksia, voit klikata videovastaanoton näkyviin 
ammattilaiselle

✓ Ammattilaisten tunnusten luomiseen tarvitaan nimi, 
sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus, esimerkiksi muotoa 
etunimi.sukunimi

✓ Pidä voimassa oletusasetus Lähetä aktivointiviesti sähköpostiin. 
Kun tallennat ammattilaisen profiilin, ammattilainen saa 
automaattisen kutsun tunnustensa aktivoimiseksi

✓ Ammattilaisen saat poistettua ammattilaisen profiilin 
vasemmassa alakulmassa olevalla Poista-painikkeella

Uuden ammattilaistunnuksen luominen 
pääkäyttäjätunnuksilla



✓ Kun pääkäyttäjät luovat uusia ammattilaistunnuksia, on 
tärkeää, että ammattilaisia kehotetaan tutustumaan 
opastusmateriaaliin tai ammattilaiset koulutetaan

✓ Koulutus voidaan toteuttaa joko pääkäyttäjien tai mCoachia 
aktiivisesti käyttäneiden ammattilaisen toimesta sisäisesti tai 
Movendoksen toteuttamana etäkoulutuksena. 

✓ Ammattilaisten tunnusten aktivointipostin mukana menee 
automaattisesti tieto valmentajan manuaalista, pikaoppaasta 
sekä käyttöopastusvideoista. Myös näiden avulla pääsee 
helposti alkuun, koska palvelu on helppokäyttöinen.

✓ Movendoksen toteuttaman ylimääräisen etäkoulutuksen saa 
sopimuksen mukaisella hinnoittelulla. Koulutuksen voi sopia 
ottamalla yhteyttä osoitteeseen sales@movendos.com

✓ Mahdollisissa pulmatilanteissa ammattilaisten tulee ottaa 
ensisijaisesti yhteyttä pääkäyttäjiin.

✓ Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, pääkäyttäjä voi raportoida 
ongelmasta täyttämällä linkin takaa löytyvän lomakkeen: 
http://www.movendos.com/palautelomake/

Uusien ammattilaisten perehdytys ja pulmatilanteet

mailto:sales@movendos.com
http://www.movendos.com/palautelomake/


1. Tärkeintä on hyvä internetyhteys ja äänenlaatu
Voit käyttää tapaamisiin joko langatonta tai kiinteää internetyhteyttä. Jos langattomassa verkossa on paljon kuormaa, voit käyttää 
myös puhelimen omaa yhteyspistettä (hotspot). Äänen hyvä laatu on etävastaanotolla ehkä kaikkein tärkein asia. Headsetin
(kuulokkeet + mikrofoni) avulla saat parhaan äänenlaadun edullisimmin. Tällöin myös asiakkaan vastaukset kuuluvat vain sinulle, 
mikä lisää luottamuksellisuutta. Tarjolla on myös hyviä pöydällä pidettäviä mikrofoni-kaiutin yhdistelmiä.

2. Valoisa paikka ja selkeä tausta
Varaa sopiva, valoisa paikka, jossa valaistus on tasainen. Luonnonvalo toimii parhaiten. Tarkista, ettei kasvoillasi näy voimakkaita 
varjoja. Vältä etenkin ylhäältä tai alhaalta tulevia valoja. Taustan on hyvä olla selkeä ja yksinkertainen. 

3. Kameran ja mikrofonin testaus
Testaa jo ennen yhteyttä etävastaanotto-ohjelmalla, että kamera, mikrofoni ja kaiutin toimivat. Totuttele samalla hetken kuvaasi
ruudulla. Hymyile kokeeksi kameralle.

4. Säädä kamera silmien korkeudelle tai hieman ylemmäs
Alhaalta tuleva kuva ei näytä luonnolliselta. Älä myöskään ole liian lähellä kameraa.

5. Säilytä ryhdikäs asento
Istu selkä suorana ja vie lantio tuolin takareunaan. Kumarru hieman selkä suorana kohti kameraa. 

6. Muista katsekontakti
Katsekontakti videoyhteyden yli on usein erityisen hankalaa. Muista katsoa usein kohti kameraa, kun asiakas puhuu tai sinä puhut
asiakkaalle. Kameraan ei kuitenkaan kannata tuijottaa koko aikaa.

7. Mykistä mikrofoni tarvittaessa
Vältä kolistelua ja paperien rapistelua. Mikrofonit sieppaavat pienetkin äänet. Mykistä mikrofoni, kun et halua vastapuolen kuulevan 
ylimääräisiä ääniä. Kuiskaus kuuluu myös asiakkaalle kuiskauksena.

8. Tervehdi ja hyvästele
Aloita ja lopeta vastaanotto selkeästi ja kohteliaasti. Pahoittele, jos asiakas on joutunut odottamaan. Kysy myös vastaanoton
aluksi, näkeekö ja kuuleko asiakas sinut hyvin. 

Sujuvia etävastaanottoja!

Muistilista onnistuneelle videotapaamiselle



www.movendos.com

Movendos on terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä 

teknologia- ja valmennusyhtiö, jonka juuret ovat lähtöisin Tampereen 

Teknillisen Yliopiston terveyskäyttäytymisen tutkimushankkeesta.


