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Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu
(KL-Kuntahankinnat Oy)

• Asiakaspalveluratkaisu (KLKH110), VideoVisit Oy

• Kokoustaminen, luentosali- ja seminaariratkaisut (KLKH098),
Telia Finland Oyj

• Virtuaaliset hoivaratkaisut (KLKH109), VideoVisit Oy
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Sopimukset ja toimittajat



• Palvelun käytön ensikokemukset  marraskuussa 2017.
• 6 kk kestävä pilotti Maahanmuuttajaneuvonta Mainiossa, missä oli

tarjolla maahanmuuttajille omakielistä neuvontaa 7 kielellä. Asiakas sai
neuvontaa chatin tai videoyhteyden kautta tiettyinä palveluaikoina.

• Käyttö ei jatkunut pilotin jälkeen, haasteita mobiilikäytössä eikä palvelu
tavoittanut riittävästi asiakkaita.

Palvelu käytössä 2019:
Opiskeluterveydenhuolto

• Chat ja etävastaanotto videoyhteydellä
• Chat: Opastusta ja yleistä neuvontaa. Chatissä ei voi tehdä ajanvarauksia.

Puheterapia
• Etävastaanotto videoyhteydellä
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Asiakaspalveluratkaisu



• Videoneuvottelu, tallennus- ja suoratoistopalvelut
• Työasema, mobiili, videoneuvottelulaite ja puhelin
• Työasemalta client-ohjelmalla (Cisco Meeting), suojattu

yhteys
• Kutsulinkki, vastapuoli voi osallistua myös internet selaimella
• Käytössä eri toimialoilla

• Luentosaliratkaisu käytössä kahdessa isossa auditoriossa:
• Koukkuniemen vanhainkotialueen Juhlatalo
• Sarvis (sosiaali- ja terveyspalvelut)

29.4.2019 4

Kokoustaminen, luentosali- ja
seminaariratkaisut



• Videoneuvottelulaite, 2 kameraa, integroitu av-
järjestelmään

• Henkilöstökoulutukset, tiedotustilaisuudet, luennot,
tapahtumat, esiintyjät

• Tilaisuudet voidaan tallentaa ja/tai suoratoistaa.
• Tilaisuuksien seuraaminen internet selaimella linkin

kautta
• Hyödyt: Työajan ja kustannusten säästöt,

tavoitettavuus, etäosallistuminen, aika- ja
paikkariippumaton (tallenteet), laatu
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Luentosaliratkaisu



Case esimerkki:

• Kuvayhteyden käyttö Sijais- ja jälkihuollon
sosiaaliasemalla vuodesta 2016 alkaen

• Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema vastaa
tamperelaisten ja oriveteläisten huostaanotettujen,
perheeseen tai laitokseen sijoitettujen lasten asioista.

• Kuvayhteyspalavereihin ovat osallistuneet asiakkaan
asioista vastaavat sosiaalityöntekijät, lapsen
vanhemmat tai muut läheiset,  laitoksen henkilökuntaa
ja tarvittaessa tulkki.
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Kokoustaminen



Kokemuksia sosiaalityöntekijöiltä:
• Kuvayhteyden käyttö soveltuu erittäin hyvin tilanteisiin, joissa ihmiset

ovat toisilleen tuttuja ja ei ole tarvetta aina matkustaa saman
pöydän ääreen. Joissakin tilanteissa palavereja on pidetty kuukauden
välein, joten ei ole tarkoituksenmukaista matkustaa aina paikalle.
Myös lasten vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä
kuvayhteysvaihtoehtoon. Kuvayhteyden käyttö soveltuu varsinkin
kiireellisissä poikkeustilanteissa ja on usein järkevää lapsen
vanhempien kannalta.

• Kuvayhteyden epäkohtana esille nousi se, että henkilökohtainen
kohtaaminen lasten kanssa on tärkeää ja se ei onnistu välttämättä
kuvayhteyden kautta.
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Kokoustaminen



Kokemuksia sosiaalityöntekijöiltä:
• Pääosin esiintyneet tekniset ongelmat ovat liittyneet

palveluntuottajien verkkoyhteyksien heikkouteen tai
tietokoneiden/ohjelmien päivitykset ovat olleet
puutteelliset. Nämä ongelmat liittyivät lähinnä alkuajan
toimintaan. Myöhemmin useat palveluntuottajat ovat
päätyneet hankkimaan saman ohjelman mitä
Tampereen kaupungilla on, ja ongelmat ovat
vähentyneet. Siitäkin huolimatta olemme todenneet,
että jokainen kuvayhteysneuvottelu tulee testata
hyvissä ajoin ennen sen pitämistä ja varmistaa yhteyden
toimivuus.
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Kokoustaminen



Hyödyt:  Ajan ja kustannusten merkittävä säästö
Esimerkkitapaus:
• Liminka, jossa on asiakassuunnitelma ja mukaan Tampereelta

lähtee 2 sosiaalityöntekijä. Matkaa on 462 km suuntaansa ja
aikaa matkustamiseen kuluu ilman pysähdyksiä noin 5h 55
min/suunta. Neuvottelun kesto on maksimissaan 2 h.
Työpäivälle tulee ajokilometrejä yli 900 ja ilman taukoja
matkoihin kuluu ajallisesti noin 11 h 50 min. Neuvotteluun 2
h ja ilman pysähdyksiä työaikaa kuluu 13 h 50 min. Kahdelta
sosiaalityöntekijältä aikaa kuluu kyseiseen työpäivään aikaa
yhteensä 27 h 40 min ja tähän päälle vielä pakolliset ruokailu-
ja kahvitauot.
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Kokoustaminen



• Ikäihmisten palvelut:
• Kattavuus on kaikilla viidellä kotihoidon palvelualueella

16 eri tiimissä. Maaliskuussa oli 54 tablet laitetta
pysyvällä asiakkaalla.

• Lääkäri – hoitaja etäkonsultaatiot: Kotihoito sekä Konsti-
kotiin suunnattu alkoholikatkaisuhoito

• Video:
https://dreambroker.com/channel/lkwnqf2n/3tc7g5yk
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Virtuaaliset hoivaratkaisut



KiitosPertti Vartola
pertti.vartola@tampere.fi


