
Kirjoitustulkkaus Zoomissa

Materiaalit päivitetty maaliskuussa 2021.



Sisällöt

•Kirjoitustulkkauksesta yleisesti

•Tulkkausasetuksen päällekytkeminen

•Tulkkausoikeuden antaminen Zoomissa

•Osallistujien opastaminen tulkkauksen päällekytkemiseen



Kirjoitustulkkauksesta yleisesti

•Muista puhua riittävän rauhallisesti, jotta tulkeilla on aikaa kirjoittaa.

•Zoomin sisäistä tulkkausta käyttäessäsi hostin täytyy vaihtaa 
tulkkausvuoroa tulkkien toiveiden mukaisesti. 

•Jos tulkeilla on käytössä Text on Tap, se voidaan kytkeä Zoomin 
tulkkaukseen, jolloin tulkkausvuoroa ei täydy vaihtaa. Voit toimittaa 
Text on Tap –linkin lisäksi osallistujille. 

•Kirjoitustulkin, jolle annetaan tulkkausoikeus, tulee olla Zoomissa 
tietokoneella. 



Zoom-asetukset (Settings)

•Hyödyntääksesi Zoomin sisäistä tulkkausta, 
sinun tulee ensin kytkeä tekstitystoiminto päälle Zoomin 
asetuksista. 

•Asetuksen jälkeen hostin alavalikkoon ilmestyy uusi näppäin: 
CC - Closed Caption (livetekstitys)

• Asetus on kytketty päälle, kun valikko muuttuu siniseksi ja 
on pois päältä, kun se on harmaa

•Asetukset kytketään päälle yhden kerran;
sen jälkeen ne pätevät kaikissa tapaamisissa. 



Zoomin asetukset -välilehti (Settings) löytyy 
vasemmasta valikosta.



Käyttääksesi tulkkausta, mene asetusten kohtaan 
In Meeting (Advanced)

Kytke päälle 

Closed

captioning

(livetekstitys).

¨

Tarkista, että Save

Captions on pois 

päältä; 

tekijänoikeuslain 

mukaisesti et voi 

tallentaa tulketta. 



Tulkkausoikeuden antaminen 
Zoom-tapaamisessa



Host kytkee tulkkauksen päälle Zoom-
kokouksessa

1. Paina: CC - Closed

captioning (livetekstitys).

2. Paina: Assign a participant

to type (valitse osallistuja, 

joka tulkkaa). Pyydä 

osallistujaa kirjoittamaan 

tulkkausruudulle jotain (ks. 

seuraava dia).

3. Jos tulkki käyttää Text on 

Tapia, 

paina Copy the API Token ja 

lähetä kopioimasi teksti tulkille 

chatissa tai sähköpostilla.



Miten annat tulkkausoikeuden kirjoitustulkille?

3. Paina Participants/

Manage Participants

4. Osallistujalistasta 

valitse tulkin nimi, ja 

paina nimen perästä 

nappia More > (lisää)

5. Paina Assign to 

type Closed

Caption (anna 

tulkkausvuoro)



Sisällöt

• Zoomin toiminnot ja kirjoitustulkkaus –opastus

• Esityksen jakaminen

• Hostina toimiminen 

• Kirjoitustulkkauksen käyttäminen 

• Puhutaan jatkosta



1. Paina CC (live-tekstitys)

2. Paina Subtitle Settings

(tekstitysasetukset) …

Ohjeista osallistujia kytkemään  

Zoomin sisäinen 

kirjoitustulkkaus/tekstitystoiminto 

päälle seuraavin askelin:

Huom! Jos ruudullasi ei näy CC -nappia, etsi 

ohjauspaneelista… More -nappi. Sen takaa löydät CC:n. 



Suurenna fontin kokoa.

Paina hiirelläsi pallon päältä ja vedä janalla 

hiirtä pohjassa pitäen kohtaan Large.



Paina vielä Show Subtitle

(Näytä tekstitys)

Kytke Zoomin sisäinen 

kirjoitustulkkaus/tekstitystoiminto 

päälle



Kivoja oppihetkiä!


