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Koulutus syntyi yhteisestä kehittämisestä

Pelastakaa Lapset ry:n Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke ja 
Punaisen Ristin Espoon Nuorten turvatalo ryhtyivät vuonna 2019 kehittämään 
sähköistä perhetyötä. Yhteiset opit ja oivallukset on koottu tähän Videopuhelut 
asiakastyössä -koulutukseen. 

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat hyödyntää videopuheluita asiakastyössä.

Koulutus koostuu videosta ja tästä diaesityksestä, jotka täydentävät toisiaan.
Vuorovaikutus videopuhelussa -video keskittyy vuorovaikutukseen ja diaesitys 
videopuhelun tekniseen toteutukseen. Molempia saa vapaasti esittää ja niihin saa 
viitata. Muokkaaminen tai hyödyntäminen ilman lähdeviitettä ei ole sallittua.
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Videopuhelut asiakastyössä

Miksi
• Videopuhelut tarjoavat joustavan mahdollisuuden vuorovaikutukselle

Missä tilanteissa
• Kun videopuhelut sopivat asiakkaan arkeen
• Kun halutaan vuorovaikutusta, joka ei ole sidottu paikkaan
• Kun on mahdollista sitoutua yhteisiin pelisääntöihin
• Kun ei ole mahdollista tavata kasvokkain (esim. osapuolet eri maissa tai asiakas 

on vankilassa)
• Sopii sekä useamman ihmisen tapaamisiin että yksilötapaamisiin

• Kun yhdessä niin sovitaan

Miksi ja milloin?



Mitä laitteita tarvitaan? 1/2
Sekä työntekijällä että asiakkaalla tulee olla käytössä tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet. 
• Jos asiakkaalla ei ole niitä omasta takaa tai niiden tietosuoja ei ole riittävä, niin vaihtoehtona on lainata 

tarvikkeet asiakkaalle.

Laitteet
• Tarvitaan laite, jossa on internetyhteys, kamera ja ohjelmisto videopuheluiden soittamiseen. Mobiilipuhelin 

tai kannettava tietokone ovat useimmiten riittäviä tähän tarkoitukseen.

Ohjelmistot
• Vaihtoehtoja on useita erilaisia ja eri hintaisia. Valinnan tekemisessä kannattaa hyödyntää oman 

organisaation it-ammattilaisten osaamista.
• Ohjelmiston valinnassa olennaisia valintakriteerejä ovat riittävä tietosuoja ja se, että asiakas pystyy ja 

haluaa käyttää kyseistä ohjelmistoa.
• Riittävä tietosuojan taso riippuu lainsäädännöstä ja siitä, mitä halutaan

• On tärkeää tutustua ohjelmiston käyttöehtoihin! Huomiota tulee kiinnittää erityisesti: mitä dataa 
ohjelmisto kerää ja mihin ne tallennetaan.

• Jos ohjelmisto ei vastaa haluttua tietosuojan tasoa, tulee valita toinen vaihtoehto



Mitä laitteita tarvitaan? 2/2
Yhteydet
• Onko käytettävissä oleva internet-yhteys riittävä? Onko käytössä palomuureja, 

jotka voivat estää videopuhelut?
• Myös tässä kannattaa hyödyntää it-ammattilaisten osaamista

Saavutettavuus
• Saavutettavuus on verkkopalvelujen esteettömyyttä

• suosittelemme valitsemaan saavutettavan vaihtoehdon, vaikka siihen ei olisi 
velvoitetta

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa 
yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia

• Kaiken tarvittavan tiedon löydät: 

http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


Laitteisiin liittyviä huomioita
• Laitteen asetuksista tulee laittaa pois päältä kaikki ilmoitukset, jotta ne eivät häiritse 

keskittymistä videopuhelun aikana.
• Tämä on erityisen tärkeää myös tietosuojan kannalta, jos videopuhelua hyödynnetään 

ryhmätapaamisessa niin, että asiakkaita on samassa tilassa työntekijän kanssa.

• Kannattaisiko videopuheluita varten olla oma laitteensa, jossa ei ole muita ohjelmia? Tällöin 
laite voi olla jaetussa käytössä.

• Tätä valintaa tehdessä tulee huomioida asiakkaan näkökulma. Haluaako myös hän aloittaa 
videopuheluita työntekijän suuntaan tai onko ohjelmalla tarkoitus lähettää myös viestejä? Silloin 
jokaisella työntekijällä tulee olla oma laite.

• Laitetta tulisi pyrkiä käyttämään niin, että se rajoittaa luonnollista vuorovaikutusta 
mahdollisimman vähän.

• Tämä pätee erityisesti ryhmätapaamisiin. Miten kamera asetetaan niin, että kaikki näkyvät 
puhelussa, mutta osallistujien ei tarvitse istua sumpussa? Tuleeko käyttää useampaa kameraa?

• Käy asiakkaan kanssa läpi, millaisia asetuksia hänen laitteessaan mahdollisesti täytyy ottaa 
huomioon

• Esim. Whatsappin oletusasetus on, että sisältö tallentuu pilveen. Se on ongelma tietosuojan 
kannalta, mutta asetuksen saa pois päältä.



Työntekijän osaaminen

• Videopuheluita voi käyttää monella tavalla ja moneen tarkoitukseen. Siksi 
työntekijällä ja mahdollisella tiimillä tulee olla aikaa pohtia, mitä 
videopuheluiden käyttäminen heidän työnsä kontekstissa tarkoittaa ja 
mikä on tarkoituksenmukainen käyttötapa. Suosittelemme lämpimästi 
asian pohtimista yhdessä asiakkaiden kanssa!

• Työntekijällä tulee olla tarvitsemansa aika ja tuki videopuheluiden 
kokeilemiseen ja harjoittelemiseen.

• Uuden työtavan ja teknologian opetteleminen aiheuttaa monille jännitystä. 
Johdon ja tiimin tulee hyväksyä mahdollinen epävarmuus ja tukea sen yli 
pääsemisessä. Yleensä yksi kokeilukerta auttaa jännitykseen jo paljon.



Asiakkaan kanssa keskusteltavaa
• Miksi videopuheluita käytetään?
• Sopiiko videopuheluiden käyttäminen asiakkaan arkeen?
• Osaako ja haluaako asiakas käyttää videopuheluita?
• Onko asiakkaalla tarvittavat laitteet? Jos ei, mistä ne saadaan?
• Huomioitavat tietosuoja-asiat

• Täytyykö esim. asiakkaan laitteen asetuksia muuttaa jollakin tavalla?

• Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen
• Hyvä lähtökohta on, että asiakkaalla on oikeus tallentaa puhelut halutessaan, mutta niitä ei 

saa julkaista tai näyttää ulkopuolisille. Julkaisukielto pätee erityisesti, jos puheluissa 
keskustellaan myös muista ihmisistä kuin asiakkaasta itsestään.

• Tallentaako työntekijä puhelut tai tekeekö hän kirjauksia? Kenellä kaikilla on oikeus nähdä 
tallenteet tai kirjaukset?

• Voiko puheluita soittaa koska tahansa vai sovitaanko niiden ajankohta aina etukäteen?



Muistilista
Mitä tarvitaan?














