
 

Sovellukset etätyön tueksi 
 

Googlen ilmaistyökalut: 

 Google Jamboard, yksinkertainen verkkosovellus yhteispiirtelyyn ja tarralappujen kirjoittamiseen. 

Voit myös tuoda kuvia valkotaululle. https://jamboard.google.com/ 

 Google Slides, yhdessä muokattavat diat: https://slides.google.com 

 Google Docs, yhdessä muokattavat dokumentit: https://docs.google.com 

 Google Sheets, yhdessä muokattavat taulukot: https://sheets.google.com 

Esityssovellukset 

 Mentimeter, kyselyihin ja vuorovaikutteisiin esityksiin https://www.mentimeter.com/ 

 Slido, vuorovaikutteisiin esityksiin: https://www.sli.do/ 

 Prezi, eläviin esityksiin, joita voi zoomailla sisään ja ulos, tai tehdä liikkuvan 

tarinan: https://prezi.com 

 Google Slides, Googlen esityssovellus: https://slides.google.com 

Etäkokoussovellukset 

 Skype for Business 

Skype for Business poistuu Office 365:stä 31.7.2021. Suurin osa siirtyy Teamsiin.  

 

 Microsoft Teams 

Teams itsessään ei vieläkään sisällä monia osallistavia toimintoja, kuten kyselyitä tai esitysdiojen 

päälle piirtämistä, toisin kuin Skype for Business. Teams on rakennettu siten, että jokainen tiimi 

ottaa käyttöön ne työkalut ja lisäosat, joita tarvitsee.  

Tutustu Teamsiin: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software 

 

 Google Meet (entiseltä nimeltään Google Hangouts) 

Googlen kokoustyökalu on äärimmäisen yksinkertainen. Google Meet on käytettävissä ilmaiseksi 

Google-tilillä. 

Tutustu Google Meetiin: https://gsuite.google.com/products/meet/ 

 Zoom 

Zoom on edullinen, alkaen 15€/kk tilaisuuden järjestäjältä. Osallistujat eivät maksa mitään ja voivat 

osallistua millä tahansa laitteella. Zoomia voi kokeilla ilmaiseksi. Maksuttomassa versiossa yli 3 

osallistujan kokoukset on rajoitettu 40 minuuttiin. Maksulliset versiot alkavat 15 eurosta / kk / 

järjestäjä. 

Tutustu Zoomiin: https://zoom.us 
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Zoom on ollut viime aikoina uutisissa tietoturvahaasteiden vuoksi. Grape People Finland Oy:n 

julkaisema kanta aiheeseen: Tietoa Zoomista 

 Adobe Connect 

Adobe Connect on erittäin monipuolinen vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin suunniteltu palvelu. Adobe 

Connectin hinnoittelu alkaa 50 eurosta / kk / järjestäjä. 

Tutustu Adobe Connectiin: https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html 

 Whereby 

Whereby on yksinkertainen videokokouspalvelu, joka ei vaadi sovellusten asentamista.  

Tutustu Whereby:iin: https://whereby.com/ 

 

 Join.me 

Join.me on vastaavanlainen kuin Whereby. Erittäin yksinkertainen, toimii tietokoneen selaimessa.  

Tutustu Join.me:iin: https://www.join.me/ 

 

 Discord palvelussa onnistuu striimaus, juttelu, viestittely https://discordapp.com/ 

 

 Signal sovellus viestittelyyn sekä kahdenvälisiin videopuheluihin. https://signal.org/ 

 

Pikaviestipalvelut  

 
 WhatsAppilla voit lähettää viestejä ja puhua puheluita nopeasti ja ilmaiseksi.  

 Facebook Messenger Facebook Messenger on Facebookin kehittämä pikaviestin, joka on 

integroitu Facebookiin. 

 WeChat on alustariippumaton pikaviestinpalvelu älypuhelimille. 

 Snapchat palvelussa voi lähettää kuvia, videoita ja tekstiä muille. 

Lähteet: 
https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/parhaat-sovellukset-etatyon-tueksi/ 
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