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V

ideopuhelu on tietoteknisin ratkaisuin 
aikaansaatu kuva- ja ääniyhteys  
kahden tai useamman käyttäjän välillä.  

Tämä opas esittelee diakoniatyön koordinoimaa 
lähimmäispalvelua digitaalisesti toteutettuna 
videopuheluyhteyden muodossa. Oppaassa  
on tietoa diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta, 
videopuhelun mahdollisuuksista ja käyttöön-
otosta sekä videopuhelukokeilusta diakonia-
työssä Siikajoella. 

Tämä opas on tarkoitettu kirkon diakoniatyön 
ammattilaisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostu-
neille. Oppaasta voi olla apua myös yleisesti va-
paaehtoistyötä tekeville tai sitä suunnitteleville.
 
Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen 
perustuvaa palvelua kirkon elämässä. Diakonia 
eli kirkollinen sosiaali- ja terveystyö on kristillis-
ten kirkkojen ja (alun perin vain) seurakuntien 
järjestämää sosiaalista palvelu- ja avustustyö-
tä. Diakonia etsii, lievittää ja poistaa ihmisten 
hätää ja kärsimystä. Diakoniatyön vahvuus on 
ihmisten kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ja 
lähtökohtana pidetään kasvokkaista kohtaamis-
ta. On ymmärrettävää, että kynnys digitaalisten 
välineiden käyttöön vuorovaikutuksessa on suu-
ri. Digivälineiden hyödyntäminen ei kuitenkaan 
tarkoita kasvokkaisesta kohtaamisesta luopu-
mista. (Thitz, 2019).

Vuonna 2018 julkaistussa Diakoniabarometris-
sä selvisi, että diakoniatyöntekijöiden yhtenä 
suurena huolenaiheena on ihmisten yksinäisyys 
(Isomäki, Lehmusmies, Salojärvi & Wallenius 
2018). Yksinäisyyden torjuminen on tämän 
päivän diakoniatyön keskeisimpiä teemoja. 
Seurakunnan lähimmäispalvelu on kristilliseen 
ihmiskäsitykseen pohjautuvaa ystäväpalve-
lua. Se on kulkemista toisen rinnalla elämän 
eri tilanteissa, tukijana ja ystävänä olemista. 
Vapaaehtoistoimintaa on seurakunnissamme 
monenlaisissa muodoissa. 

Lähimmäiseksi ryhtyvältä ei odoteta erityistai-
toja. Mukaan voi tulla niillä taidoilla ja tiedoilla, 
joita jokaisella jo on. Lähimmäiseltä, niin kuin 
jokaiselta kohtaamaltamme ihmiseltä, odote-
taan hyviä inhimillisiä käytöstapoja ja lojaaliutta 
sekä luottamuksellisuutta. Seurakuntaan kuulu-
minen ei ole välttämätöntä. Vapaaehtoistoimin-

nassa olemme lähimmäisiä toinen toisillemme 
ja jokaisen antama aika on aina yhtä arvokasta.
 
Tämän oppaan tehtävänä on avata, mitä  
lähimmäisenä toimiminen diakoniatyössä on. 
Lisäksi se perehdyttää siihen, mitä toiminta 
edellyttää sekä mitä se voi tarjota sitä toteutta-
ville osapuolille. Toivon oppaan herättävän kes-
kustelua siitä, mitä digidiakonia voi parhaimmil-
laan tarjota. Olisiko diakoniatyöllä valmius ottaa 
digitaalinen sielunhoito käyttöön työkaluksi 
ainakin silloin, jos kasvokkain tehtävä diakonia-
työ ei ole mahdollista? Digidiakoniatyö ei korvaa 
koskaan kasvokkain tehtävää kohtaamistyötä, 
mutta toisi apuja silloin kun se ei ole syystä  
tai toisesta mahdollista. Olisi niin sanotusti  
”tyhjää parempi”. 

Seurakunnan diakoniatyön lähimmäispalvelus-
sa käytetään vapaaehtoisista termiä lähimmäi-
nen tai vapaaehtoinen. 

Kädessäsi oleva opas on toteutettu Mitä sinulle 
kuuluu Siikajoki – välittämisen ja vuorovaikutuk-
sen yhteisö -hankkeen ja Raahen seurakunnan 
Siikajoen diakoniatyön kesken yhteistyössä. 
Hanke oli kolmivuotinen Siikajoen kunnassa 
toiminut Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
tama kehityshanke, jonka päätoteuttajana 
toimi Raahen seurakunta ja osatoteuttajina 
Centria-ammattikorkeakoulu Kokkolasta ja 
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulusta. Hank-
keessa vahvistettiin yhteistyötä Siikajoen alueen 
toimijoiden kesken sekä kehitettiin toimijoiden 
kanssa yhteistyössä palveluja ja toimintoja 
tukemaan alueen asukkaiden hyvinvointia, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hyvinvoinnin 
lisäämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi 
hanke on ollut kehittämässä lähimmäispalve-
lutoimintaa yhteistyössä Raahen seurakunnan 
kanssa Siikajoen alueella. 

Kiitos teille kaikille, jotka olette mahdollistaneet 
Minustako etäystävä? -oppaan tekemisen. Kiitos 
Raahen seurakunnalle, mukana olleille pilotti-
käyttäjille sekä nöyrin kiitos Raahen seurakun-
nan diakoniatyöntekijälle Hannele Repolalle, 
jota ilman tätä opasta ei olisi tuotettu. 

Kokkolassa 1.11.2020 
Riina Varila

Lukijalle
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Lähimmäisiä 
tarvitaan 

Y

ksinäisyys on yhteiskunnallinen eriarvoi-
suuden muoto, joka voi estää elämästä 
arvokasta, omien tavoitteidensa mukaista 

elämää. Joka viides suomalainen kärsii yksinäisyy-
destä ja se lisääntyy koko ajan. Se on yksi tämän 
päivän suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista. 
Yksinäisyys vaikuttaa negatiivisesti henkiseen ja 
fyysiseen hyvinvointiin sekä terveyteen. Lisäksi  
se heikentää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä 
voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen  
tekijä. Yksinäisyyden pitkittyessä se vaikuttaa laa-
jasti toimintakykyyn. 

Yksinäisyyden syntyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi 
aitojen kohtaamisten puute, pitkät välimatkat ja 
häpeäminen. Yksinäisyys syntyy usein vähitellen 
erilaisista elämäntilanteiden ja vuorovaikutussuh-
teiden tuloksena. On todettu, että ihmisten riski 
kokea erillisyyttä on lisääntynyt elintason nousun, 
ystävien merkityksen korostumisen ja perheraken-
teiden muutoksen myötä. (Suomen evankelis-lute-
rilainen kirkko 2020.)

Yksinäisyyden taustalla voi olla monenlaisia asioita 
ja se on aina yksilön oma henkilökohtainen koke-
mus. Yhteiskunnan muuttuminen yhteisöllisyy-
destä yksilöä korostavaksi ja ihmisten kiireinen 
elämä luovat erillisyyden tunnetta. Entisaikojen 
naapuriapu ja läheisetkin suhteet naapureihin 
saattavat olla hävinneet. Yhteydet sukulaisiin 
ovat viime vuosikymmenten aikana heikentyneet, 
he voivat olla kaukana tai sukulaisilta saatu tuki 
ei riitä poistamaan yksinäisyyttä. Yksinäisyyden 
kokemus on aina myös henkilökohtainen. Vaikka 
yksinäisyyttä kokevan lähipiirissä olisi ihmisiä, 
se ei välttämättä riitä poistamaan yksinäisyyden 
tunnetta. Usein tunnetta helpottaa tieto siitä, että 
jossakin on lähimmäinen, jolla on aikaa minulle. 
Vanhusten kokemaa yksinäisyyttä on tunnistettu 
ja sen tunnustetaan olevan yksi syy vanhusten 
masennukseen. Lähimmäispalvelu tekee tässäkin 
mielessä arvokasta työtä ja jokainen mukana oleva 
vapaaehtoinen antaa omalla osallistumisellaan iloa 
ja valoa lähimmäisen elämään.

Osallisuus

O

sallisuus on yhteyttä ja kuulumista johonkin 
yhteisöön. Osallisuutta määrittelevät yhtei-
söön kuulumisen osat: kuulluksi tuleminen 

yhteisössä, mahdollisuus vaikuttaa, hyväksytyksi 
tuleminen sekä fyysinen että sosiaalinen esteettö-
myys yhteisöön kuulumiselle (Kokkonen 2018, 79). 

Suomen hallituksen ja Euroopan unionin yksi 
tärkeistä tavoitteista on osallisuuden edistäminen. 
Se on keskeisimpiä keinoja torjua köyhyyttä ja 
ehkäistä syrjäytymistä. Eriarvoisuutta vähennetään 
edistämällä osallisuutta. Yhteiskunnan erilaisilla 
palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä 
työllisyyspalveluilla on merkittävä osa osallisuuden 
edistämisessä. Myös yhteiskunnan muilla toimijoil-
la on tärkeitä rooleja osallisuuden vahvistamisessa. 
Näitä ovat koulut, työpaikat, järjestöt, harrastus-
seurat, seurakunnat ja yhdistykset. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2020).

Osallisuus voi toteutua heikommin tai vahvemmin. 
Se voi olla eri asteista. Seurakunnissa se voi olla 
esimerkiksi näennäistä vaikuttamista, osallistu-
mista yhteiseen toimintaan, vuoropuhelua, tasa-
vertaista yhteistyötä, tuettua päätöksentekoa tai 
itsenäistä toimintaa. Seurakuntalaisen itsenäinen 
osallisuus on mahdollista vasta, kun seurakunta-
laisella on motivaatio ja valmiudet siihen. Ratkai-
seva haaste seurakunnissa onkin, miten voidaan 
suunnitelmallisesti kouluttaa useita vapaaehtoisia 
ottamaan vastuuta siten, että heillä olisi kykyä ja 
uskaliaisuutta toimia mahdollisimman itsenäisesti. 
Toisena haasteena voidaan nähdä asenteen. Työn-
tekijällä voi olla halu tehdä asiat yksinkertaisesti ja 
vaivattomasti. Yhteisen toimintatavan löytäminen 
vaatii alkuun enemmän vaivaa ja panostusta.  
Osallisuuden arvo tulisi nähdä kuitenkin itsessään,  
eikä vain tavoitteiden saavuttamisena. (Kokkonen 
2018, 83–84.)

Jokaisella ihmisellä on tarve kokea itsensä osaksi 
yhteisöä ja saada elämään hyvää sisältöä. Yhteys 
toisiin ihmisiin tuo turvaa ja lisää hyvinvointia. Va-
paaehtoistyö on aina pohjimmiltaan lähimmäises-
tä välittämistä ja työtä on tehty sydämellä eikä vain 
rahan takia.
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Vapaaehtoisten toiminta  
kirkon diakoniatyössä

S

uomen evankelis-luterilainen kirkko on jul-
kaissut vuonna 2014 tulevaisuusselonteon 
”Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskun-

nassa”, jossa pohditaan kirkon tulevaisuutta. 
Siellä todetaan, että kirkkojärjestyksen mukaan 
seurakunnan jäsenten tulee edistää seurakunnan 
tehtävän toteutumista. Kristillinen kasvatus, lähe-
tys, sielunhoito ja diakonia ovat kirkkojärjestyksen 
mukaan seurakunnan jäsenille kuuluvia tehtäviä. 
Tulevaisuusselonteon mukaan vapaaehtoisuu-
den asemaa seurakunnissa tulisi uudistuvassa 
kirkossa vahvistaa ja seurakunnissa tulisi tarjota 
vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. 
Seurakuntien tulisi luoda sellaisia käytäntöjä, joilla 
lisätään vapaaehtoisuutta ja vahvistetaan osalli-
suutta. Vapaaehtoistyötä vahvistavaa asennemuu-
toksen ja työkulttuurin kehittämisen tulisi läpäistä 
koko kirkko. Vapaaehtoisuuden kasvamisen myötä 
ihmisten monialainen osaaminen ja voimavarat tu-
levat seurakunnan yhteiseksi resurssiksi. (Kirkkona 
monikulttuurisessa yhteiskunnassa 2014, 41.)

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen -työryhmä 
työsti vuoden 2018 aikana vapaaehtoistoiminnan 
haasteita ja mahdollisuuksia Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa. Työryhmän loppuraportissa 
esitellään työryhmän keskeisempiä tuloksia. Siinä 
todetaan vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ole-
van kirkon strateginen tavoite. Vapaaehtoistoimin-
nan kehittäminen vahvistaa osallisuutta ja vapaa-
ehtoistoiminta tukee seurakunnan perustehtävän 
toteutumista. (Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
-työryhmä 2018.)

Lisääntynyt vapaa-aika ja halu auttaa lähimmäis-
tä ovat yleiset syyt miksi vapaaehtoistoimintaan 
lähdetään mukaan. Tämän lisäksi innostavina 
tekijöinä voivat olla halu jakaa kokemuksia, halu 
oppia uusia asioita sekä sosiaalisuus. Kirkon dia-
konia pyrkii tarjoamaan apua syrjäytymisvaarassa 
oleville ja lisäämään osallisuutta. Vapaaehtoisten 
toiminta on tärkeä osa seurakuntamme toimintaa, 
jonka tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja yhtei-
söllisyyttä ja näin vähentää ihmisten kokemaa yksi-
näisyyttä. Seurakunta myös haluaa tarjota ihmisille 
mielekkäitä tehtäviä, joiden kautta he pääsevät 
todellisesti mukaan seurakunnan toimintaan ja 
kantamaan vastuuta lähimmäisestä.

Kirkon diakoniatyön kantavana toiminta-ajatukse-
na on henkisen, hengellisen ja taloudellisen tuen 
antaminen avuntarpeessa oleville. Diakoniatyön 
yksi työmuoto on kotikäynnit, joita diakonit tekevät 
pyydettäessä. Diakoniatyöntekijän lisäksi yksinäi-

sen tai vanhuksen kodissa voi toimia seurakunnan 
vapaaehtoinen. Heitä voidaan kouluttaa esimer-
kiksi lähimmäisiksi, tukihenkilöiksi tai vaikkapa 
antamaan ulkoiluapua. Diakoniatyöntekijän 
vastuulla on ensisijaisesti arvioida vapaaehtoisen 
soveltuvuus vapaaehtoiseen kotikäyntityöhön. (Ha-
vukainen, Litmanen, Nummela & Viitanen 2010, 19.)

Kotikäyntityössä kirjallisen sopimuksen tekeminen 
vapaaehtoistyöstä on aina välttämätöntä. Pääsään-
töisesti suulliset sopimukset toimivat elämässä 
hyvin, kun osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
ovat tasapainossa ja näkemyseroja ei synny. 
Ristiriitatilanteissa kirjalliset sopimukset toimivat 
kuitenkin tärkeinä todistusasiakirjoina ja tuovat 
turvaa molemmille osapuolille. Sopimuksessa tulee 
olla kirjattuna työtehtävien ja ajan lisäksi vaitiolovel-
vollisuus, jonka sisältö ja merkitys käydään vapaa-
ehtoisen kanssa läpi. (Havukainen ym. 2010, 19).

Vapaaehtoisten toimintakenttä on laaja ja onkin 
hyvä, että jokainen voi toimia omien aikataulujen 
ja mieltymyksien mukaan. Lähimmäisenä olemi-
nen on yleensä kuuntelemista, ulkoilua, lukemista 
heikkonäköisille ja vaikkapa kauppa-asioissa aut-
tamista. Vapaaehtoiset käyvät myös lukemassa ja 
laulamassa palvelutaloissa asuville. Omaa paikkaa 
seurakunnan vapaaehtoistyössä voi miettiä ja 
siitä voi keskustella yhdessä diakoniatyöntekijän 
kanssa. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa parhaim-
millaan mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, 
virkistävään yhdessä oloon ja mahdollistaa uuden 
oppimisen. Vapaaehtoistoiminnan kautta saa uusia 
ystäviä ja se auttaa myös jaksamaan eteenpäin 
omassa elämässä. Usein ihminen haluaa toimia 
itselleen tärkeäksi koetun asian puolesta ja tehdä 
siten hyvää, vaikkei siitä saa palkkaa. Tämä näkyy 
meidän monien arjessa talkootöinä, ystävän apuna 
tai esimerkiksi vapaaehtoistyössä. 

Vapaaehtoistoiminta lisää vapaaehtoisten ja  
apua tarvitsevien hyvinvointia. Vapaaehtoinen  
tuo toiminnallaan iloa ja apua. Toiminnassa voi 
oppia uusia asioita itsestään ja toisista ihmisistä.  
Vapaaehtoistoimijat tarvitsevat asianmukaisia  
työvälineitä ja keinoja yhä haasteellisempien 
tilanteiden kohtaamiseen ja yhtä lailla tukemaan 
omaan hyvinvointiansa. 

Vapaaehtoistoimijat tarvitsevat perehdytyskou-
lutusta, ohjausta sekä tietoa ja tukea kohtaamis-
tilanteisiin. Vapaaehtoistoiminta ei onnistu ilman 
organisaation koordinaatiota. Vapaaehtoisten 
kuuleminen ja osallistaminen ovat vapaaehtoistoi-



44

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

VAPAAEHTOISTOIMINTAAN tullaan mukaan 
jokainen omasta tahdosta ja palkkio osallistumisesta  
on hyvä mieli. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa. 
Vapaaehtoisena voit toimia omin tiedoin ja taidoin. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA edellyttää suurta 
luottamusta, jota ei saa rikkoa. Vapaaehtoista sitoo 
vaitiolovelvollisuus. Toimiessasi vapaaehtoisena sitoudut 
vaitiolovelvollisuuteen. On myös tärkeää, että työ tehdään 
niin kuin on sovittu. Mahdollisista muutoksista ja esteistä 
tulee ilmoittaa välittömästi diakoniatyöntekijälle. 

HYVÄKSYTÄÄN erilaisuus ja kunnioitetaan  
toisiamme. Diakoniatyön vapaaehtoisissa ja  
toiminnoissa on monenlaisia ihmisiä: eri-ikäisiä ja  
näköisiä, erilaisia taustoiltaan ja elämäntilanteiltaan.  
Kohdataan toisemme tasa-arvoisina.

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄN tulee myös  
muistaa itsensä ja pitää huoli omasta jaksamisestansa.  
Kaikki tarvitsevat vapaa-aikaa, eikä kenenkään  
tarvitse jaksaa kaikkea.

VAPAAEHTOISTOIMINTA on yhteistyötä.  
Ongelmat ratkaistaan mahdollisimman pian 
keskustelemalla. Ota aina yhteyttä diakoniatyöntekijään, 
kun koet tarvetta jutella tai jos toiminnassa on asioita, 
jotka herättävät kysymyksiä. 

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄ perehdytetään omaan 
tehtävään ja diakoniatyön toimintaan. Vastuu toiminnasta 
on diakoniatyöllä. Vapaaehtoisilla on vuosittain yhteisiä 
tapaamisia, joissa kehitetään toimintaa ja virkistytään.

VAPAAEHTOISTOIMINTA voi olla lyhytkestoista  
tai laaja-alaista. Se voi sisältää yhden kerran tai  
Sse voi jatkua vuosikausia.

VAPAAEHTOISTOIMINTA on päihteetöntä.

VAPAAEHTOISELLA on oikeus lopettaa oma 
vapaaehtoistoimintansa. Siitä on hyvä ilmoittaa  
hyvissä ajoin diakoniatyöntekijälle.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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minnan suunnittelun ja toteutuksen perusta.  
Näin mukana olemiseen sitoudutaan vahvemmin 
ja toiminnasta muotoutuu toimintaa, joka sopii 
juuri itselle.

Kirkon työntekijöiden kipukohtana voi olla, miten 
he luonnistuvat antamaan vapaaehtoisille mahdol-
lisuuksia. Vapaaehtoiset tulisi nähdä työkump-
paneina ja heidän osallisuuttaan tulisi vahvistaa 
seurakunnan elämässä ja sen toiminnoissa. 
Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, tukeminen ja 
koordinointi tulisi olla osa jokaisen palkatun seura-
kuntatyöntekijän toimenkuvaa. (Kirkkona monikult-
tuurisessa yhteiskunnassa 2014, 42.)

Kiinnostuitko 
lähimmäispalvelutoiminnasta 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan lähimmäis-
palvelutoimintaan! Vapaaehtoisena lähimmäisenä 
teet tärkeää työtä. Sinulla on mahdollisuus auttaa 
lähimmäisestä ja antaa jollekin sisältöä elämään 
omalta osaltasi. Usein sanotaan, että lähimmäisen 
auttaminen on myös etuoikeus.

Lähimmäispalveluun toivotaan mukaan eri-ikäisiä, 
erilaisia taustoiltaan ja elämäntilanteiltaan olevia 
ihmisiä. On tärkeää, että voit hyväksyä ja kunnioit-
taa erilaisuutta ja kohdata jokaisen ihmisen ta-
sa-arvoisena. Vapaaehtoisena toimiminen ei vaadi 
sinulta erityisiä tietoja ja taitoja. Oma elämänkoke-
mus on arvokas voimavara! Vapaaehtoisen ystävän 
tärkein ominaisuus on kyky kuunnella ja olla läsnä. 
Yhdessä tehdään asioita, joista kumpikin osapuoli 
saa voimia ja iloa elämään. 

Lähimmäissuhde perustuu vuorovaikutukseen ja 
tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Se voimistaa sitä 
tunnetta, että on tärkeä. Se vähentää yksinäisyy-
den kokemusta. On muistettava kuitenkin, että 
lähimmäinen ja lähimmäisen tarjoama apu ei saa 
korvata ammattiapua. Lähimmäinen toimii ystävä-
nä ja tukena.

Lähimmäisenä toimiessasi voi tulla tilanteita, 
jotka ovat henkisesti raskaita sekä kuormittavia. 
Välttääksesi liiallista kuormaa, toiveena on, että 
lähimmäiseksi ryhtyvän oma elämäntilanne olisi 
kohtuullisesti kunnossa. Jos syystä tai toisesta 
kuormitut lähimmäistyössä, sinun ei tarvitse jäädä 
yksin, vaan voit ottaa yhteyttä diakoniatyönteki-
jään. Diakoniatyöntekijä toimii lähimmäispalvelijoi-
den tukihenkilönä.

Osallistumalla lähimmäispalvelijoina toimivien 
tapaamisiin voit saada tukea toisilta vapaaehtoi-
silta ja jakaa omia kokemuksiasi. Tapaamiset ovat 
mukavaa yhdessä oloa ja kokemusten jakamista.

Ota yhteyttä seurakunnan lähimmäispalvelusta 
vastaavaan työntekijään. Siikajoella lähimmäispal-
velusta vastaa diakoniatyöntekijä Hannele Repola, 
p. 040 671 0717 tai hannele.repola@evl.fi. 

Tapaamisessa  
sovittavia asioita:

1. SOVITTE tapaamisen ajankohdan. 

2. TAPAAMISESSA 
diakoniatyöntekijä perehdyttää 
sinut vapaaehtoistoimintaan. Kerrot 
omasta elämäntilanteestasi ja 
miksi haluat toimintaan mukaan. 
Sovitte käytännön asioista ja sinulle 
kerrotaan mahdollisesta lähimmäistä 
kaipaavasta henkilöstä. Ennen 
lähimmäispalvelijana toimimisen 
aloittamista sinulle suositellaan 
vapaaehstoistoiminnan koulutukseen 
osallistumista. Jos koulutusta ei ole 
juuri silloin seurakunnassa tarjolla, 
diakoniatyöntekijä perehdyttää  
sinut tehtävään. 

3. DIAKONIATYÖNTEKIJÄ sopii 
teille tapaamisen yleensä lähimmäistä 
haluavan kotiin ja menette yhdessä 
tapaamaan häntä.

4. TAPAAMISEN AIKANA 
allekirjoitatte sopimuksen, jossa  
sovitte miten tulette toimimaan 
jatkossa. Sopimus on tärkeä,  
koska se luo selkeyttä ja varmuutta 
toiminnalle. Sinulle selvitetään 
vaitiolovelvollisuuden tärkeys.

5. LÄHIMMÄISSUHTEEN 
aloittaminen on turvallista, kun asioista 
on sovittu ja diakoniatyöntekijään voi 
olla yhteydessä aina kun jokin asia  
alkaa mietityttämään.

Jos toimintaan tulee muutoksia tai haluat lopettaa 
toiminnan, on velvollisuutesi kertoa se välittömästi 
diakoniatyöntekijälle.
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S

uomi on digiosaamisen kärkimaita Euroopas-
sa. Kannettava tietokone, älypuhelin, tabletti 
ja muut digitaalisen kommunikaation välineet 

ovat tulleet olennaiseksi osaksi tämän päivän 
sosiaalista vuorovaikutusta. Digitalisaatio vaikuttaa 
jokaisella yhteiskunnan alueella ja muuttaa yh-
teiskuntaamme monella tapaa. Muutos koskettaa 
jokaista ja kaikilta edellytetään jossain määrin säh-
köisten palveluiden käyttöä. Digitaalisessa yhteis-
kunnassa osallisuus on yhteydessä digitaaliseen 
osallisuuteen. Internetiä käyttäneiden osuus on 
kasvanut 2010-luvulla nimenomaan eläkeläisten 
parissa. (Ikäteknologiakeskus Valli 2019, 3.)

Ajatus diakoniatyön ja digitalisaation yhdistämises-
tä saattaa tuntua alkuun mahdottomalta. Digitali-
saatio on kuitenkin vahvasti läsnä diakoniatyössä, 
selviää vuonna 2018 julkaistusta Diakoniabaro-
metrista. Tämä Diakoniabarometri oli kymmenes 
diakoniatyöntekijöiden ajatuksia ja asenteita 
mittaava barometritutkimus. Se toteutettiin 
yhteistyönä Kirkkohallituksen, Diakoniatyönteki-
jöiden Liiton, Diakonian tutkimuksen seuran ja 
Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. (Isomäki 
ym. 2018, 11.) Kysely toteutettiin tammikuun ja hel-
mikuun aikana 2018 ja se lähti 1 164 diakoniatyön-
tekijälle. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 
392 vastausta. Vastaajista oli diakoniatyöntekijöitä 
377, teologeja 6 ja 6 vastaajaa kertoi, ettei hänellä 

ole diakonian virkaan pätevöittävää tutkintoa.  
(Isomäki ym. 2018, 15.)

Erilaiset verkossa toimivat viestipalvelut, kuten 
Messenger, WhatsApp ja Chat-palvelut, ovat hyvin 
suosittuja yhteydenpitovälineitä. Kyselystä selvisi 
muun muassa, että diakoniatyötä tekevistä 58 % 
käyttää sielunhoitotyössä viestipalveluita säännölli-
sesti tai se on harkinnassa. (Isomäki ym. 2018, 68.) 

Diakoniabarometrissa selvisi, että palvelujen digita-
lisoitumisessa nähdään myös uusia mahdollisuuksia 
diakoniatyön kehittämisen kannalta. Diakoniatyön-
tekijät korostivat muutoksen mukana pysymisen tär-
keyttä ja uudelleen asennoitumista digitalisaatioon. 
(Isomäki ym. 2018, 76). Vaikka kasvokkain tehtävää 
diakoniatyötä pidetään ensiarvoisen tärkeänä, 41 % 
vastaajista käyttää videopuheluita jossain määrin 
tai se on harkinnassa (Isomäki ym. 2018, 68).

Todellista niin kutsuttua digidiakoniaa ei vielä 
ole lanseerattu diakoniatyön ammattilaisten 
työskentelymuotona, mutta Kirkkohallituksessa 
oli tavoitteena luoda toimiva verkkodiakonia jo 
vuoteen 2012 mennessä (Isomäki ym. 2018, 67). 
Kirkon diakoniatyöllä ei ole vielä yhteistä ohjeis-
tusta digitaalisten välineiden käyttöönotolle. Siksi 
niiden hyödyntäminen asiakastyössä on yksittäisen 
työntekijän vastuulla (Thitz, 2019).

Sähköisten työkalujen käyttö seurankuntien diakoniatyössä (N=384–391)

Asiakasrekisterijärjestelmä

Diakoniatyön sähköinen ajanvaraus

Sähköinen avustushakemus (esim. KDR)

Palveluneuvonta ja -ohjaus netissä

Sielunhoidollinen keskustelu  
yksityisviesteinä (esim. Messenger)

Sähköinen palautteenanto 

Videokeskustelu (esim. Skype)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Säännöllisesti Jonkin verran Harvoin Käyttöönotto on harkinnassa Ei lainkaan

78

27

21

7

4

4

1 9 27 4 59

24 28 1 43

42220 32

26 28 2 38

37 25 2 15

4 5 5 60

5 12 14

Sähköisten työkalujen käyttö seurakuntien diakoniatyössä (Isomäki ym. 2018, 68).

Uudet tavat auttaa
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Digitaalinen vapaaehtoistyö
 

Digitaaliset työkalut kuten puhelin tai tietokone 
mahdollistavat yhteydenotot ihmisten fyysisestä 
sijainnista riippumatta. Tietoliikenneverkkoja on 
rakennettu kaikkialle maahamme vuosikymme-
nien ajan. Jotta kaikki voivat käyttää laadukkaita 
viestintäpalveluja, verkkoja on uusittu ja niiden 
kattavuutta lisätty.

Vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta teknolo-
gian avulla voidaan tavoittaa ja yhdistää entistä 
suurempi määrä ihmisiä tai hajautetusti paikasta 
riippumatta. Erityisesti syrjäseudulla, jossa väli-
matkat voivat olla pitkiä ja liikkuminen hankalaa, 
teknologian tuomat mahdollisuudet korostuvat. 
Digitaalisuudesta on hyötyä organisaation varsinai-
selle toiminnalle. Aikaa vapautuu muualle. 

Digitaalisen vapaaehtoistoiminnan pariin mielle-
tään usein nuorten puuhaksi, mutta tosiasiassa 
vapaaehtoisina toimii kaikenikäisiä ihmisiä. Digi-
taalisen vapaaehtoistoiminnan parissa toimivat 
samoista syistä kuin muissakin vapaaehtoisteh-
tävissä, vapaaehtoistoiminnasta saa itselle iloa 
tuottaessaan sitä toisille. Digitaalisesti tehtävässä 
vapaaehtoistyössä monia kiehtoo sen helppous ja 
mukautuvuus. Voit tehdä sitä itselle sopivaan ajan-
kohtaan, vaikka pyjama päällä kotisohvalla. 

Videopuhelut 

I

nternetin avulla voit pitää yhteyttä ihmisiin 
monin eri tavoin. Videopuhelu, tai toisten 
kutsumaan kuvapuhelu, muistuttaa tapaa-

mista, jossa osallistujat voivat nähdä toisensa. Se 
on vuorovaikutusta, jossa henkilöt ovat fyysisesti 
eri paikoissa. Videopuheluun voit tehdä omalla 
laitteella, välimatkoista välittämättä. Sen voi tehdä 
kahden kesken tai vaikka pienessä ryhmässä. 

Videopuhelun tekniikka

Videopuhelin on paremminkin tietotekninen 
toiminto kuin laite. Videopuheluun tarvitaan laite 
ja internet-liittymä. Laitteeksi käy kodin tietokone, 
älypuhelin tai tabletti. Videopuhelu tarkoittaa siis 
tietokoneen, älypuhelimen tai muun vastaavan 
kautta käytävää keskustelua, jossa puhelun osa-
puolet näkevät toisensa. 

Videopuhelua varten tarvitaan myös kamera ja mi-
krofoni. Älypuhelimessa eikä tabletissa ei tarvitse 
lisälaitteita, kunhan siinä on takakameran lisäksi 
etukamera, niin kuin uusissa laitteissa nykyään on. 
Pienemmissä laitteissa, kuten kannettavissa tieto-
koneissa kamera ja mikrofoni ovat sisäänrakennet-

tuja. Kannettavassa tietokoneessa voi olla muka-
vaa käyttää mikrofonilla varustettuja kuulokkeita. 
Ne vaimentavat taustamelun ja estävät puhelun 
kuuntelun ulkopuoliselta. 

Videopuhelu on periaatteessa ilmainen tapa pitää 
yhteyttä kasvokkain toisten ihmisten kanssa. 
Erillisiä maksuja ei peritä. Videopuhelu siirtyy 
kuitenkin internetissä datana, josta maksetaan pu-
helin- tai nettiliittymän laskussa. Videopuhelu syö 
paljon mobiilidataa. Rupattele siis maksuttoman 
wifi-yhteyden kautta tai valitse liittymä, jossa ei ole 
datakattoa. Tällöin se on maksutonta.

Valittuasi käytettävän ohjelman, sinun on  
luotava siihen tili tunnuksineen. Joihinkin  
palveluihin voi vaihtoehtoisesti liittyä pelkällä 
puhelinnumerolla. Isojen yritysten omistamissa 
palveluissa (WhatsApp, Skype, FaceTime,  
Facebook Messenger, Google Hangouts) voi halu-
tessa käyttää olemassa olevaa tiliä, jos sinulla  
sellainen on. 

Puhelimeen ja tablettiin ladataan sovellus sovellus-
kaupasta (Google Play tai App Store). Pöytäko-
neella tai kannettavalla tietokoneella voit joillakin 
palveluilla soittaa videopuheluja internet-selaimen 
kautta, siis palvelun nettisivuilla. Videopuhelut 
eivät välttämättä toimi sellaisessa laitteessa, jossa 
on vuosia vanha käyttöjärjestelmä. 

Toisinaan kuvassa tai äänessä voi olla häiriöitä tai 
se voi pätkiä. Videopuheluissa kuvan ja äänen laa-
tuun vaikuttavat kaksi asiaa. Ne voivat olla soitta-
jan ja vastaanottajan laitteet, esimerkiksi kameran 
ja mikrofonin laatu sekä kuvan käsittelytekniikat 
sekä nettiyhteys. Mobiililaitteella 3G- tai H-nopeus 
eivät välttämättä riitä, vaan joskus tarvitaan vä-
hintään 4G-puhelinyhteys. Jos käytät langatonta 
lähiverkkoa, wifiä, reitittimessä pitää olla laajakais-
tayhteys. Jos kuva tuntuu pysähtelevän eikä näy 
yhtäjaksoisesti, videon voi laittaa kokeeksi pois ja 
käyttää vain ääntä.

Miten aloitan videopuhelun?

Kun aloitat ensimmäisen videopuhelun,  
laitteesi voi huomautella luvista kameran ja  
mikrofonin käyttöön. Nämä luvat sinun on tieten-
kin annettava, jotta kuvapuhelu toimii. Joissakin 
laitteissa voit valita, ettet anna lupia aina, vaan 
“vain sovellusta käytettäessä”.

Tämän jälkeen täytyy saada yhteys soitettavalle 
ystävälle. Puhelimella voi kutsua yhteystietolistasi 
ihmisiä palveluun tai katsoa sovelluksesta ovatko 
he jo siellä. Tietokonetta käytettäessä voi kutsua 
ihmisiä mukaan nimen, käyttäjänimen, sähköposti-
osoitteen tai matkapuhelinnumeron avulla.



8

Skype 

Y

ksi yleisimmin käytetyistä videopuheluista 
on Skype. Se tulee Windowsin 10-käyttöjär-
jestelmän mukana ja sen käyttö on ilmais-

ta. Skype on videopuheluiden pioneeri. Perinteisen 
Skype-videopalvelun käyttö on kuitenkin nykyään 
vähentynyt. Skypen ilmaisversio toimii kuitenkin 
oikein hyvin, jos henkilöiden on tarkoitus lähinnä 
vain keskustella eikä esitettäviä liitteitä tarvita. Mu-
kaan mahtuu enintään 20 ihmistä kerrallaan.

Skypen omistaa Microsoft. Jos olet luonut tilin 
jonkun Microsoftin palvelun, esimerkiksi Office-oh-
jelmien tai Outlook-sähköpostin käyttöön, pääset 
samoilla tunnuksilla Skypeen.

Skypen käyttö on helpointa aloittaa luomalla oma 
tili ja seuraamalla palvelun ohjeita. Lisää ohjeita 
löydät Skypen omilta sivuilta. Skype-videopuhe-
luun voit periaatteessa osallistua vieraana myös 
ilman tunnuksia. Jos kuitenkin tapaatte etänä 
useammin kuin kerran, on helpointa, jos kaikilla  
on Skype-tili.

Huomaathan, että Skype on eri asia kuin Skype for 
Business. Jälkimmäinen on isojen organisaatioiden 
käytössä. Microsoft yhdistää Skypen Business-ver-
siota vähitellen Microsoft Teamsiin.

Kaikissa voit kutsua mukaan myös ihmisiä, joilla ei 
ole omaa tiliä eli tunnuksia kyseiseen palveluun. 
Tämä sopii kertaluontoisiin palavereihin, kuten 
yhtiökokoukseen tai vastaavaan. “Vieraana” osallis-
tuva pääsee mukaan linkillä, jonka hän saa esimer-
kiksi sähköpostiinsa.

Skypen etu on, että siinä on automaattivastaus-
toiminta. Skype-yhteys voidaan toteuttaa ilman 
yhdenkään napin painamista. Tabletti voidaan 
laittaa kiinteästi esimerkiksi keittiön seinälle. 
Kun tabletti sijoitetaan niin, että se on tavallisella 
paikalla ruokapöydän ääressä istuttaessa. Silloin 
soittaja näkee asiakkaan ja asiakas tabletin seinälle 
asennettuna. Skype on asetettu automaattivas-
taustilaan, jotta asiakkaan ei tarvitse itse painaa 
Vastaa-nappia. Lisäksi Skype on määritelty niin, 
että vain sen omassa osoitekirjassa olevat henkilöt 
saavat soittaa siihen. Automaattivastaustilassa 
Skype ei hälytä äänellä, vaan se yhdistää ja käyn-

nistää puhelun suoraan. Tällöin on kuitenkin syytä 
huhuilla asiakasta, jotta hän osaa tulla keittiöön 
puhumaan videopuhelua. Jos asiakas ei kuule hu-
huilua, hänelle soitetaan kännykkään ja pyydetään 
keittiöön. Tabletista on Skypen asennuksen jälkeen 
syytä poistetaa esimerkiksi Googlen tili, mikä estää 
automaattiset sovellusten päivitykset ja tabletin 
mahdollisen jumiutumisen päivitysten vuoksi. Sen 
lisäksi siihen kannattaa asentaa TeamViewer-etä-
käyttöohjelma päivitysten asentamista ja muuta 
teknistä toimintaa varten. Skypen osoitekirjaan on 
syytä koota ne henkilöt, jotka saavat soittaa asiak-
kaan tablettiin. Asennusvaiheessa ei rajoiteta vielä 
sallittuja puheluja. Soittaja etsii Skype-osoitteen ja 
lisää sen osoitekirjaansa. Verkon kautta Skypeen 
voi soittaa vain, kun Skype-osoite on osoitekirjassa. 
Jos soittajia on useita, jokainen sallittu soittaja lisää 
vuorotellen asiakkaan Skypeensä ja samoin se lisä-
tään asiakkaan osoitekirjaan. (Virta 2020.)

Ilmaisia videopuheluja voi soittaa myös älytelevi-
sion kautta. Skype-puheluita varten tarvitaan tele-
visio, jossa on nettiyhteys. Älytelevisio- eli Smart TV 
-laitteisiin on asennettu valmiiksi tai niihin voidaan 
ladata Skype-videopuhelinsovellus. Laitteissa on 
valmiina langaton liitäntä asunnon laajakaistaverk-
koon, mutta televisioon sopiva mikrofonilla varus-
tettu kamera on hankittava erikseen. Äänilaitteena 
käytetään television omia kaiutinlaitteita.

Jotta videopuhelun voi ottaa käyttöön, on ensin 
luotava Skype-tili sekä haettava niiden henkilöiden 
yhteystiedot, joihin haluaa pitää yhteyttä.

Videopuhelinsovellusta hallitaan television omalla 
kaukosäätimellä. Tuleva puhelu näkyy television 
ruudulla ilmoituksena ja puheluun vastataan 
painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. Vaih-
toehtoina on äänipuhelu ja videopuhelu. Tulevan 
puhelun näkyminen edellyttää, että laite on katse-
lutilassa, pelkkä valmiustila ei riitä. 

Skypen käyttöönotto

Skypen käyttöön ottaminen on helppoa. Voit 
ladata ohjelman puhelimeesi tai tietokoneellesi. 
Asenna Skype täältä: https://urly.fi/1MnI  
ja seuraa ohjeita.

Skype on video- 
puheluiden pioneeri.  

Sen käyttö on kuitenkin  
nykyään vähentynyt.

Skypen käyttöön  
ottaminen on helppoa.  
Voit ladata ohjelman  

puhelimeesi ja  
tietokoneellesi.
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Skypen ohjeet (Microsoft 2020a).
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WhatsApp 

S

osiaalisen median pikaviestimet ovat  
monille jo tuttuja. WhatsApp on kätevä  
ja maksuton pikaviestisovellus kaikeni-

käisille. Viestien, mutta myös videopuhelun lä-
hettäminen on sen avulla helppoa ja kätevää. 
Tämän lisäksi voit myös perustaa viestiryh-
miä. WhatsApp sopii hyvin vapaamuotoisiin 
yhteydenottoihin. WhatsAppissa aloitat ryh-
mäpuhelun soittamalla videopuhelun yhdelle 
henkilölle. Lisäät puheluun muita ihmisiä näy-
tön oikean yläkulman ikonista. Näkyviin tulee 
omien yhteystietojesi lista, jolta valitset muut 
jäsenet. WhatsAppia voi käyttää mobiililaitteel-
la ja tietokoneella, mutta videopuhelun ottami-
nen onnistuu kuitenkin toistaiseksi ainoastaan 
mobiililaitteella, ei siis tietokoneella. 

WhatsAppin käyttöönotto

Mene internetissä sivulle https://urly.fi/1Mo0. 
 
Voit käyttää WhatsAppin tietokoneellasi  
osoitteesta https://web.whatsapp.com/. 
   
WhatsAppilla videopuhelut onnistuvat mobii-
lilaitteella, eli kännykällä tai tabletilla. Tämä 
tapahtuu lähes samasta paikasta kuin äänipu-
helut eli WhatsApp-keskustelujen ylälaidasta. 
Videopuhelun aloittaakseen tulee napauttaa 
luurisymbolin sijaan sen vierestä löytyvää 
videokamerasymbolia. Alla oikealla olevasta 
kuvasta näkee, mistä löydät symbolit sekä 
ääni- että videopuhelun soittamiseen What-
sAppilla. Tämä videopuhelu lähtisi Pekalle. 
Videopuheluita voi myös soittaa yhdessä jopa 
kahdeksan hengen ryhmän kesken.

Pienyrityksiä varten on kehitetty WhatsApp  
Business, jonka ominaisuuksia on lisätty merkit-
tävästi ja jonka puhelut ja viestit suojataan täysin. 
WhatsAppin täysi salaus on saatavilla, kun sinä ja 
henkilöt, joille lähetät viestejä, käytätte sovellusta. 
Monet viestintäsovellukset salaavat viestit vain sinun 
ja heidän palvelimiensa välillä, mutta WhatsAppin 
täysi salaus varmistaa, että vain sinä ja henkilö, 
jonka kanssa keskustelet, voi lukea viestejä – ei 
kukaan muu, ei edes WhatsApp. Tämä on 
käyttämämme lukon ansiota: viestisi luki-
taan lukon avulla, ja vain vastaanotta-
jalla ja sinulla itselläsi on avain, jolla 
tämän lukon voi avata ja lukea vies-
tin. Suojaus on vielä parempi, sillä 
jokaisella lähettämälläsi viestillä on 
oma lukko ja avain. Kaikki tämä ta-
pahtuu automaattisesti: sinun ei 
tarvitse kytkeä asetuksia päälle 
tai aloittaa salattua keskustelua 
erikseen. (https://www. 
whatsapp.com/security/.)

WhatsAppin lataaminen (WhatsApp 2020a).

WhatsAppia voi käyttää tietokoneella (WhatsApp 2020b).

WhatsApp- 
videopuhelun  
soittaminen.

10
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Hangouts 
Meet
G

ooglen palaverityökalu-
jen nimien määrä saattaa 
hämmentää: Hangouts, 

Hangouts Meet ja Hangouts Chat. 
Monenlaiset nimet johtuvat Goo-
glen uudistuksista: Alkuperäinen 
Hangouts korvataan kahdella 
sovelluksella: Chat on tarkoitettu 
tekstimuotoiseen pulinaan ja Meet 
videoneuvotteluihin. (Google 2020.)

(Hangouts) Meetin käyttämiseen 
tarvitset Google-tilin. Sinulla on 
sellainen, jos sinulla on käyttä-
jätunnus esimerkiksi Gmailiin 
tai YouTubeen. Jos sinulla ei ole 
Google-tiliä, se pitää luoda ensin 
ottaessasi Meetin käyttöön.

Googlen palveluiden idea on, että 
kaikkia Googlen palveluita käyte-
tään samoilla käyttäjätunnuksilla, 
vaikka laitteet olisivat erit. Myös 
Meetiä pääsee käyttämään monia 
reittejä, mutta yksi ehkä helpoin 
tapa videopuheluille on mennä 
nettiselaimella osoitteeseen  
www.google.fi. Oikeassa ylänur-
kassa löydät ”vohvelipainikkeen” 
jonka alta löydät Googlen palvelut. 
 
Hangouts Meetin  
käyttöönotto
Kutsutut vieraat voivat liittyä 
videopuheluun tietokoneeltaan 
minkä tahansa selaimen kautta, 
mitään ohjelmaa ei tarvitse  
välttämättä asentaa. Mobiililait-
teen käyttäjä voi kuitenkin  
halutessaan liittyä Meetiin  
sovelluksen kautta, jonka voit 
ladata Google Playsta tai App  
Storesta laitteestasi riippuen.  

Aloita videopuhelu Uusi kokous 
-painikkeella. Kirjaudu sisään 
omalle Google-tilillesi palvelun 
ehdottaessa. Salli sivuston käyttää 
mikrofonia ja liity kokoukseen. 
 
Valitse Aloita pikakokous +-pai-
nikkeella. Sovellus pyytää lupaa 
sallia käyttää mikrofonia, salli sen 
käyttää sitä. Sen jälkeen voit liittyä 
kokoukseen/videopuheluun paina-
malla Liity nyt -painiketta.  

Videopuhelun/kokouksen aloittaminen (Google 2020).

Meetin löytyminen Googlen etusivulta.
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Teamsin lataaminen verkkosivulta (Microsoft 2020b).

Teams-koulutusvideoita (Microsoft 2020c).

Microsoft 
Teams

M

icrosoft Teams on 
erityisesti yrityksille 
suunnattu ryhmätyön 

ja yhteistyön alusta. Se kokoaa 
kaikki tärkeimmät keskustelut ja 
tiedostot yhteen paikkaan. Teams 
on monille tuttu työpalavereista. 
Teamsin ilmaisversiota voi käyttää 
minkä tahansa ryhmän videopu-
heluviestintään. Teamsia voit 
käyttää joko työpöytäsovelluksella, 
verkkoselaimella tai mobiililaitteen 
sovelluksella. Teamsin sujuva käyt-
tö vaatii jonkin verran kokemusta 
neuvottelualustoista, joten aivan 
aloittelijalle se tuskin sopii.  
(Yle 2020.)

Teamsin käyttöönotto

Selaimen kautta osoitteessa 
Teams löytyy osoitteesta  
https://teams.microsoft.com ja 
työpöytäsovelluksena asentamalla 
sen omalle työkoneelle Windowsin 
Software Centeristä tai Macin 
Managed Software Centrestä. Mo-
biilisovelluksen voit ladata Applen 
ja Googlen sovelluskaupoista. 
 
Teamsin käyttöön löydät koulutus-
videoita Microsoft Teamsin sivuilta 
https://urly.fi/1MnG

Microsoft Teams  
on erityisesti  

yrityksille suunnattu  
ryhmätyön  

ja yhteistyön  
alusta.
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M

uun muassa koronatilanteesta johtuen 
asiakasystävien luona ei ole ollut mahdol-
lista vierailla. Ystävävapaaehtoisten olisi 

kuitenkin tärkeää pitää yhteyttä asiakasystäviinsä, 
joista moni saattaa olla eristyksissä ja tilanteesta 
huolissaan. Seurakunnan ystävävapaaehtoisen 
soitto tai viesti voi lisätä turvallisuudentunnetta 
merkittävästi. (YLE 2020).

Enne puhelua valitse rauhallinen tila, jossa tausta-
melu tai muut ihmiset eivät häiritse keskustelua. 
Varmista laiteiden ja yhteyden toimivuus sekä 
huolehdi siitä, että laitteesi akku riittää tai se on kyt-
kettynä verkkovirtaan. Tarkista sovittu soittamisen 
alkamisaika ja ole täsmällinen. Selvitä itsellesi myös 
puhelun tavoite/tavoitteet, asiakkaan tausta ja vuo-
rovaikutukseen vaikuttavat tekijät. Puhelun tavoite 
on tarjota juttuseuraa ja ohjata tarvittaessa muiden 
palveluiden piiriin. Huolehdi siitä, että yhteydenpi-
don aikana myös salassapitosäädökset toteutuvat. 

Videopuhelun onnistuminen perustuu hyvään vuo-
rovaikutukseen. Iloinen ja hyvä mieli ovat tärkeitä, 
koska äänestäsi kuuluu kyllä, jos et soita mielel-
läsi. Onnistunut puhelu on vastavuoroinen sekä 
yhdenvertainen ja siitä jää hyvä tunne. Hyvässä 
puhelussa ystävän antaa määrittää videopuhelun 
eteneminen ja siinä tulee toteuttaa ihmisen itse-
määräämisoikeutta. Onnistunut puhelu rakentuu 
asiakkaan kohtaamisesta tasaveroisena kumppa-
nina. Sulje myös kaikki some-kanavat, jotta voit 
keskittyä olemaan läsnä puhelun aikana. 

Vinkit lähimmäistoiminnan  
asiakkaille soittamiseen 

Muista nämä, kun opastat  
läheistäsi videopuhelun käytössä

1. ÄLÄ ALIARVIOI KETÄÄN. Uuden 
oppiminen pitää mielen virkeänä.

2. SELITÄ asiat aina rauhallisesti ja  
huomioi opastettavasi lähtötaso.  
Älä pidä mitään itsestäänselvyytenä.

3. ANNA aikaa omaksua ja ajatella. 

4.  OLE LÄSNÄ ja neuvo tarpeen mukaan. 

5. OLE KÄRSIVÄLLINEN. Ole rauhallinen.

6. OPPIMINEN VAATII TOISTOA. 

 Herätä läheisesi mielenkiinto käyttämään 
videopuhelua kertomalla sen helppoudesta 
siitä, että mitään ei tarvitse alussa osata itse. 

Puhelun aikana:

1. ESITTELE itsesi ja 
miksi soitat. ”Olen Kirsi 
Kaveri, Raahen seurakunnan 
diakoniatyön lähimmäispalvelusta. 
Koska emme pääse juttelemaan nyt 
lähimmäispalvelusta kasvotusten, 
olemme päättäneet soittaa kuulumisia 
tällä tavalla digitaalisesti tabletilla.”

2. KYSELE kuulumiset, kuuntele 
ja anna aikaa. Muistuta ystävääsi 
tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, 
kuten säännöllisestä ateriarytmistä, 
liikunnasta ja tavallisista arkitoimista. 
Reipas kävely ulkoilmassa, jos se on 
mahdollista tai esimerkiksi jumppa voi 
rauhoittaa mieltä. 

3. VARMISTA, että apua on 
tarvittaessa saatavilla esimerkiksi 
kaupassa käyntiin. Jos ystäväasiakas 
tarvitsee käytännön apua kauppa- 
tai apteekkiasioinnissa, käänny 
diakoniatyöntekijän puoleen. 

4. MUISTUTA arjen rutiineista. 

5. KANNUSTA pitämään 
yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja 
perheenjäseniin puhelimitse.

6. PALVELUIHIN ohjaaminen  
ja puhelun lopettaminen

• Puhelinkeskustelun päättyessä 
kokoa yhteenvetona keskustelussa 
esiin tulleet tärkeimmät asiat.

• Halutessanne voitte sopia seuraavan 
puhelinkeskustelun ajankohdan.

Pidä huolta omasta jaksamisestasi 
ja pyydä tarvittaessa tukea 
diakoniatyöntekijältä. 

Tietosuojasyistä puhelinnumeroa ei 
anneta vapaaehtoiselle. Siksi haluamme 
käyttää molemmin puolin anonyymeja 
laitteita, joilla soittaminen tapahtuu. 
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Minustako etäystävä? -kokeilu

M

itä sinulle kuuluu? Siikajoki -hankkeen 
tehtävänä on ollut vahvistaa yhteistyötä 
Siikajoen kunnan alueen moniammatil-

lisen verkoston kesken sekä kehittää alueelle pal-
veluja ja toimintaa tukemaan alueen asukkaiden 
hyvinvointia, opiskelu- ja työkykyä, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä. Centria-ammattikorkeakoulun rooli 
hankkeessa on ollut nuorisotyöhön liittyvän erityis-
osaaminen, jonka keskiössä on syrjäytymisen eh-
käisy, osallisuutta vahvistavat työ- ja toimintame-
netelmät sekä digitalisoitumiseen ja pelillisyyteen 
liittyvä asiantuntemus.

Hankkeen työntekijät tapasivat diakoniatyön 
ammattilaisia vuoden 2019 aikana, jolloin käytiin 
keskustelua vapaaehtoistyön lähimmäispalvelun 
tarpeesta, sen erityispiirteistä ja toimintatavoista. 
Painopiste käydyissä keskusteluissa oli lähimmäis-
palvelun alueellisissa tarpeissa ja sen toteutta-
miseen vaadittavissa resursseissa. Kysymyksiä 
aiheuttivat lähimmäiseksi soveltuvan taustatekijät, 
turvallisuus ja salassapitoseikat sekä lähimmäispal-
velutoiminnan koordinointi. 

Kevät 2020 toi koronaviruksen myötä vaikeita 
muutostarpeita sekä yksittäisten ihmisten että yh-
teisöjen ja yritysten toimintoihin. Siikajoen alueen 
suuri koko ja maailmaa horjuttanut pandemia 
herättivät hankkeelle huolen kotona asuvien ikään-
tyneiden ja yksinäisten ihmisten hyvinvoinnista. 
Huoli kohdistui myös yhtä lailla alueen työttömien 
suuntaan, jossa työttömien työpajoilla tapahtuvan 
työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla oli 
pyritty parantamaan yksilön valmiuksia hakeutua 
koulutukseen tai työhön sekä vahvistaa työttömän 
arjenhallintataitoja. Koronaviruspandemia vaikutti 
laajasti työpajojen toimintaan myös Siikajoella.

Hankkeen kuulemat huolet niin diakoniatyössä 
kuin työttömien keskuudessa synnyttivät ajatuk-
sen ihmisten nopeasta kohtauttamisesta. Koska 
kyseessä oli niin sanotusti työstämätön villi idea 
ja koronan tuoma tilanne tuli äkkiä, aikaa alusta-
valle selvitystyölle ei juurikaan ollut. Hanke aloitti 
nopeat neuvottelut työllisyyskoordinaattorin ja 
diakoniatyön kesken. Keskustelut eivät synnyttä-
neet tässä vaiheessa toimintaa, jossa työttömien 
keskuudesta olisi saatu kokeiluun ”etäystävä”. 
Nopea aikataulu ja keskeneräinen idea eivät anta-
neet mahdollisuutta toteuttaa kokeilua työttömien 
työpajoilla. Toimintaan liittyi tässä vaiheessa muun 
muassa yksityisyydensuojaan ja turvallisuuteen 
noussutta problematiikkaa. 

Koska seurakunnalla oli kuitenkin vahvaa tahtoti-
laa, tarvetta ja motivaatiota toteuttaa kokeilua, se 
päätettiin järjestää siten, että diakoniatyöntekijä 
on itse yhteydessä asiakkaaseen videopuhelun 
avulla. Raahen seurakunnan Siikajoen diakoniatyö 
lupautui ensimmäiseksi pilottipaikaksi sopimalla 
kokeiluun soveltuvaksi asiakkaan kanssa ajankoh-
dan kokeilua varten. Kokeilu toteutettiin kotona 
asuvan ikääntyneen ihmisen sekä diakoniatyön 
ammattilaisten välillä videopuheluyhteydellä. 

Pilottia varten pohdittiin seuraavia sovelluksia: 
WhatsApp, Google Meet, Microsoft Teams ja Face-

Kokeilu Siikajoella Microsoft  
Teamsilla (Varila 2020).

Kevät 2020 toi korona- 
viruksen myötä vaikeita  

muutostarpeita sekä  
yksittäisten ihmisten  

että yhteisöjen ja  
yritysten toimintoihin.
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Time. Seurakunta teki päätöksen mitä sovellusta 
hanke voi kokeilussa käyttää. Kokeiluun valittiin 
Microsoft Teams, koska Raahen seurakunnassa se 
on yleisesti käytössä. Perusteluiksi valintaan oli li-
säksi tietoturva, joka koettiin olevan asiakastyöhön 
turvallisimmaksi vaihtoehdoksi. Vaikka kokeilua 
varten asiakkaasta ei olisi tullut kirjautumistie-
toa, ei seurakunta halunnut lähteä kokeilemaan 
videopuhelua käyttäjäystävällisemmällä työkalulla 
kuten esimerkiksi WhatsApp, Skype tai Hangouts 
Meet olisivat olleet. Aikataulun tiukkuudesta  
johtuen seurakunnan kanssa ei pohdittu enempää  
ja teknistä käyttökokemusta tärkeämmäksi  
koettiin henkisen ja läheisyyden tunteiden  
kokemusten kartoitus.

Pilotissa haluttiin selvittää ammattilaisen ja 
asiakkaan kokemuksia ja tunnetilaa videopu-
heluyhteyden käytöstä. Asiakkaan kokemusten 
ohella haluttiin kartoittaa myös asiakkaan läheisen 
kokemuksia, asenteita ja tunteita videopuhelun 
käytöstä. Kokeilun tarkoituksena oli, että mikäli 

videopuhelun koetaan mielekkääksi tavaksi toteut-
taa asiakastyötä, laitteisto ja ohjelmistot ovat sen 
jälkeen ratkaistavissa ja taas toisaalta, mikäli diako-
niatyössä olennaisena oleva läheisyyden ja yhtey-
den kokemus jää puuttumaan videopuhelussa, se 
ei ole ratkaistavissa ohjelmisto- tai laitevalinnalla. 

Kokeiluun osallistunut diakoniatyöntekijä suunnit-
teli puhelun asiakkaan henkilökohtaiset ominai-

Videopuhelukokeilu WhatsAppilla (Varila 2020).

Pilotissa haluttiin  
selvittää ammattilaisen  

ja asiakkaan kokemuksia  
ja tunnetilaa  

videopuheluyhteyden  
käytöstä.
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suuden ja tarpeet huomioiden, sekä videopuhelun 
tavoitteet, sisällön ja toteutusaikataulun. Tavoitteet 
perustuivat niin ikään asiakkaan yksilöllisiin toivei-
siin. Pilottia varten asiakkaalle avattiin tablettiin 
videopuheluyhteys ja varmisti laitteen toimivuuden 
valmiiksi kotiin toimitettuun laitteeseen. 

Toinen videopuhelukokeilu toteutettiin niin ikään 
Siikajoella, jossa kunnan etsivä nuorisotyönte-
kijä soitti sovitusti videopuhelun asiakkaalleen 
WhatsApp-sovelluksella. Pilotissa kerättiin edelleen 
ammattilaisen ja asiakkaan kokemuksia tunneyh-
teyden syntymisestä videopuheluyhteyden käyttä-
misestä. Koska aiempi kokeilu oli tehty Teamsilla, 
halusimme saada joitain kokemuksia myös toises-
ta videopuhelusovelluksesta.

Diakoniatyön asiakkaan antama palaute videoyh-
teyskokeilusta oli pääosin hyvää. Asiakas kertoi 
kuinka puhelussa tuli läheisyyden tunne ja kuvaili, 
että yhteys diakoniatyöntekijään todellakin syntyi. 
Asiakas kertoi kuvayhteyden olevan enemmän 
kuin tavallinen äänipuhelu; se toi toisen ihmisen lä-
hemmäs kuin puhelu. Asiakas toivoi kokeilun pää-
tyttyä, että videoyhteys toteutettaisiin uudelleen.

Diakoniatyön asiakas oli kiinnostunut kuvayhtey-
teen liittyvästä laitteesta, mutta hän kertoi pelos-
taan, että laite rikkoutuu tai menee jollakin tapaa 
sekaisin. Asiakas käsitteli tablettia hyvin varoen ja 
piteli sitä koko puhelun ajan luonnottomasti kä-
sissään. Puhelin jatkuessa hankehenkilöstö joutui 
opastamaan tabletin käsittelyä kertomalla, että sitä 
voi pidellä ihan normaalisti käsissään. Asiakkaan 
kädet ja hartiat väsyivät selvästi puhelun aikana 
ja tabletti laski siten, että kamera ei enää osunut 
asiakkaan kasvoihin. 

Diakoniatyöntekijän mukaan videopuhelu soveltui 
sanallisen ohjauksen varassa toimimaan kykenevil-
le, kohtalaisen toimintakyvyn omaaville asiakkaille. 
Videopuhelu toimi hyvin keskusteluun ja kuulu-
misten vaihtoon asiakkaan kanssa. Puhelun aikana 
asiakas ja diakoniatyöntekijä lauloivat onnistunees-
ti myös virren. Videopuhelun välityksellä voitiin 
mahdollistaa asiakkaalle sosiaalinen kontakti ja 

lievittää asiakkaan yksinäisyyttä ja turvattomuuden 
tunnetta. Se on myös hyvä keino antaa ohjausta, 
motivoida ja aktivoida asiakasta arkiaskareihin. 
Diakoniatyöntekijä oli samaa mieltä kuin asiakas-
kin, että videopuhelu toi yhteydenpitoon enem-
män läheisyyden ja yhteyden tunnetta verrattuna 
normaaliin puheluun. 

Videopuhelun tietosuoja ja tietoturva ovat ensiar-
voisen tärkeitä diakoniatyössä. Seurakunta halusi 
kiinnittää huomiota asiakasta enemmän videopu-
helun tietoturvaan. Asiakas tai hänen läheinen 
puolestaan eivät osoittaneet huolta videopuhelun 
turvallisuutta kohtaan.  

Kunnan nuorisotyön asiakkaan kokemus WhatsApp- 
videopuhelusta oli samoin hyvää ja puhelu sujui 
hyvin jouhevasti. Koska asiakas oli hyvin tottunut 
sovelluksen käyttäjä, videopuhelun avaus sujuivat 
nopeasti ja itsenäisesti. Asiakasta haastateltaessa, 
hän kertoi, kuinka videopuhelussa syntyi yhteyden 
tunnetta. Yhteyden tunteen syntymisen saattoi 
havaita selkeästi asiakkaan herkistymisenä itkuun 
saakka asiakkaan jutellessa siviilielämän asioista 
nuorisotyöntekijän kanssa. Tilanne oli sivusta 
seuraajalle silmissä hyvinkin intiimi ja herkkä. 
Nuorisotyöntekijän kertoman mukaan videopu-
heluita käytetään asiakastyössä välillä. Erityisesti, 
jos asiakas asuu etäällä, kuten tässä tapauksessa. 
Asiakas itse sanoo käyttävänsä videopuheluita 
säännöllisesti sukulaistensa ja ystäviensä kesken. 
Käytettävä sovellus valikoituu silloin sen mukaan, 
jota kukakin on tottunut käyttämään. Itse asiakas 
hallitsee useiden videopuhelusovellusten käytön. 
Tästä kokeilusta voi päätellä, että videopuhelu 
soveltuu ainakin osalle yksinäisyydestä kärsivistä 
ihmisistä vanhuksista palvelumuodoksi. Molemmat 
asiakkaat silminnähden innostuivat soiton aikana, 
osittain varmasti siksi, koska tabletilla näki tutut 
kasvot. Kokeilu tuotti onnistumisen tunteita myös 
soittajille. Soittaminen vaatii kokeneemmallekin 
harjoittelua, koska tilanne on erilainen kuin kas-
vokkain tapaamisessa. 

Kokeilut herättivät pilottiorganisaatiot pohti-
maan ja jatkotyöstämään edelleen videopuhelun 
mahdollisuuksia omaan toimintaansa. Tästä voisi 
hyvinkin päätellä videopuhelun tarjoamien mah-
dollisuuksien hyödyn asiakastyöhön. 

Diakoniatyön asiakkaan  
antama palaute  

videoyhteyskokeilusta  
oli pääosin hyvää.  

Asiakas kertoi kuinka  
puhelussa tuli  

läheisyyden tunne.

Videopuhelun  
tietosuoja ja tietoturva  

ovat ensiarvoisen  
tärkeitä  

diakoniatyössä.
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Kokeilussa esiin tulleita haasteita  
ja niiden ratkaisuehdotuksia:  

LAITEONGELMA. Organisaatoissa on hyvä pohtia, olisiko sillä mahdollisuus 
hankkia muutaman satasen maksavan tabletin. Tablettia on helppo hyödyntää 
myös muuhun toimintaan. Laitteen hankinta antaa mahdollisuuksia erityisesti 
niille, joilla ei ole varaa hankkia laitetta itse. Organisaation oma laite mahdollistaa 
myös yksityisyyden suojan, kun vastaanottajapäähän voidaan luoda hänelle 
anonyymi yhteystieto, esimerkiksi seurakunnalle itselleen. Tällöin seurakunta 
soittaa itse itselleen, eikä asiakkaan tietoja, kuten nimeä tai puhelinnumeroa,  
tule mihinkään laitteeseen näkyville.

SOVELLUSTA TAI LAITETTA EI OSATA KÄYTTÄÄ. Iso osa ihmisistä 
käyttää jo useita sovelluksia, missä videopuhelu on mahdollista. Sovellukset 
ovat usein samantyyppisiä. Osatessasi yhden, sinun on usein helppoa omaksua 
toisenkin sovelluksen. Entä jos seurakunnassa tai verkostossa on yksinkin 
osaava ihminen, voisiko hän opastaa käyttöä muille? Jos asiakkaana on hyvin 
heikkotasoinen vanhus, laitteet voidaan laittaa käyttövalmiiksi ja ylimääräiset 
sovellukset on hyvä poistaa näkyviltä. Opastuskertoja voidaan tehdä ennen 
omatoimista puhelua ja asiakasta varten voidaan pelkistetty selkokielinen 
ohje. pilottitapauksessa tabletti laitettiin käyttövalmiiksi asiakkaalle ja annettiin 
asiakkaan käteen. Myös videoyhteys avattiin. Jos asiakas ei osaa avata puhelua, 
voiko sen avata joku muu? 

AJANPUUTE. Seurakuntiin ja muihin organisaatioihin on usein saatavilla 
esimerkiksi lähihoitajaharjoittelijoita tai työttömiä ihmisiä. Voisiko heitä pyytää 
etäystäväksi? Lähimmäistoiminnan käynnistäminen vaatii alkuun työpanosta. 
Usein sieltä vapautuu kuitenkin aikaa diakoniatyöntekijälle tai muulle 
asiantuntijalle muihin tehtäviin. Ajan löytämistä ja organisointia saattaa helpottaa 
myös lukujärjestyksen laatiminen. 

TIETOTURVA TAI YKSITYISYYDENSUOJA. Tietämättömyys ja vieraat 
asiat voivat olla pelottavia. Tosiasiassa ihmiset soittavat kotoakin toisilleen. 
Viranomaisille soitellaan puheluita myös yksityisyysasioissa. Se, että yksinäinen 
onnistuu videopuhelun avulla juttelemaan läheisensä kanssa, ei vie kenenkään 
tietoturvaa. Ne ovat kuulumisia, ei intiimejä yksityiselämään tai terveyteen liittyviä 
yksityiskohtaisia raportteja. 

Organisaatioon hankittu asiakaskäyttöön tarkoitettu oma laite mahdollistaa 
myös yksityisyyden suojan. Vastaanottajapäähän voidaan luoda anonyymi 
yhteystieto, esimerkiksi seurakunnalle itselleen. Tällöin seurakunta soittaa itse 
itselleen, eikä asiakkaan tietoja, kuten nimeä tai puhelinnumeroa, tule mihinkään 
laitteeseen näkyville.

TABLET-LAITTEEN KÄSITTELY. Joissain tableteissa saattaa olla liian pienet 
näytöt ja liian paljon ja liian pieniä kuvakkeita. Ne saattavat hämmentää ja niitä 
voi olla vaikea muistaa. Suurin osa valmistajista on vanhempien tabletteja täynnä 
ominaisuuksia, joita mummo tai vaari todennäköisesti ei tarvitse. Tällaiset kuvakkeet 
on syytä poistaa näytöltä tai siirtää mahdollisimman kauas muihin näkymiin.

Tabletti voidaan myös kiinnittää kiinteästi esimerkiksi seinälle tai pöydälle 
telineeseen. Sen täytyy sijoittaa silloin niin, että esimerkiksi pöydän ääressä tai 
sohvalla istuessa tablettiin on näköyhteys. 

Markkinoilla on saatavilla myös useita valmistajia, jotka tarjoavat nimenomaa 
vanhuksille suunnattuja helppokäyttöisiä tablet -laitteita tai digitaalisia järjestelmiä 
arjessa pärjäämiseen, yhteyden pitämiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Näitä löytyy verkosta esimerkiksi hakusanoilla vanhus ja tabletti, senioreilla apua 
tabletilla ja tabletti eläkeläiselle. 

1.

2.

3.

4.

5.
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S

uomalaiset tekevät yhä enemmän vapaaehtoistyötä. 
Vapaaehtoisille riittää kysyntää ja vapaaehtois-
toimintaan osallistumisella on tutkitusti moninaisia 

hyvinvointivaikutuksia. Vapaaehtoistyö antaa osallisuuden 
sekä merkityksellisyyden kokemuksia ja on iso osa  
yhteiskunnan voimavaraa. 

Tabletista on nousemassa yhä suositumpi seuranpitoväline 
ikäihmisille ja yksinäisille. Silloin kuin moni nuorempi on 
jo hylännyt tabletit ja siirtynyt ainoastaan älypuhelimen 
käyttäjäksi, isommasta näytöstä on iloa yksinäisyydestä 
kärsivälle vanhukselle. Monet tietävät, että yksinäiselle tai 
vanhukselle jokainen päivä voi olla samanlainen. Arkea 
saattaa tummentaa yksinäisyys ja näköalattomuus. 

Poikkeustilanteiden, pitkien etäisyyksien tai huonon kunnon 
vuoksi ikääntyneet eivät aina pääse liikkumaan oman kotinsa 
ulkopuolelle. Tämä voi johtaa eristäytymiseen muusta 
yhteiskunnasta. Yksinäisyys synnyttää myös turvattomuuden 
tunnetta ja lisää yhteiskunnan kuluja.

Tässä oppaassa on käyty läpi yleisesti vapaaehtoistyötä, 
vapaaehtoistyötä lähimmäispalvelussa sekä videopuhelun 
käyttöä vapaaehtoistyössä. Oppaassa annetaan ohjeita 
eri videopuhelusovelluksen käyttöönotosta. Oppaan 
tarkoituksena on, että oppaan avulla lukija herää pohtimaan 
videopuhelun tarjoamia mahdollisuuksia vapaaehtois- 
työn asiakastyöhön. 


