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Tulkkauspalvelu

▪ Tulkkauspalvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, joka tuli voimaan 1.9.2010.

▪ Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma, ja joka 
tarvitsee tulkkausta.

▪ Tulkkauksessa voi käyttää esimerkiksi kirjoitustulkkausta, viitottua puhetta, sormiaakkosviestintää, 
puheen toistoa.

▪ Tulkkaus voi olla joko henkilökohtaista tulkkausta tai yleisötulkkausta, jolloin usea henkilö seuraa 
tulkkausta.

▪ Tulkkausta voi käyttää kaikkialla – esimerkiksi asioinnissa, työssä, kokouksissa, harrastuksissa, vapaa-
ajan tapaamisissa ja opiskelussa.

▪ Tulkkauspalvelupäätöstä haetaan Kelalta lomakkeella TU1(Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu) sekä 
TU10 (Asiakastietolomake - Kuulovammainen asiakas). Lähetä hakemus 
verkossa: www.kela.fi/omakela tai postita se Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen (Vatu-keskus): 
Kela, PL 10, 00056 Kela

http://www.kela.fi/omakela


Tulkkauspalvelu

▪ Voit saada Vatu-keskuksen kautta opastusta tulkkauspalvelun 
käyttöön.

▪ Lisätietoa tulkkauspalvelupäätöksen hakemisesta ja 
tulkkauspalvelusta:

▪ www.kela.fi/vatu

▪ Kuuloliiton opas tulkkauspalvelusta:
www.kuuloliitto.fi/toiminta/esteettomyys/tulkkaus/

▪ Asiantuntija Tarja Kaikkonen, Kuuloliitto ry

http://www.kela.fi/vatu
http://www.kuuloliitto.fi/toiminta/esteettomyys/tulkkaus/


Tulkkauspalvelu apuna opiskelussa

▪ Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin voi hakea oikeutta opiskelutulkkaukseen, 
jos opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin; edistävät ammatilliseen 
opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä; tukevat työelämässä pysymistä tai 
etenemistä.

▪ Hae opiskelutulkkausta koko opintojen ajalle lomakkeella TU 2 
(Vammaisen henkilön opiskelutulkkaus).

▪ Liitä mukaan todistus, että sinut on hyväksytty oppilaitokseen.

▪ Lähetä hakemus verkossa tai postita se Vatu-keskukseen.



Tulkkaus ulkomaanmatkoilla

▪ Tulkkausta voi käyttää myös ulkomaanmatkoilla. Matkan täytyy liittyä opiskeluun, työhön tai muuhun 

tavalliseen elämääsi. Tulkkauspalvelua voi saada esimerkiksi lomamatkalle tai matkalle tuttavan tai sukulaisen 
luo.

▪ Voit saada tulkkausta ulkomaanmatkalla enintään 2 viikon ajan. Sitä pidemmälle ajalle tulkkausta voi saada 
vain, jos tulkkauksen tarve matkan aikana liittyy työhön tai opiskeluun tai sinulla on jokin muu perusteltu syy.

▪ Oikeutta tulkkauspalvelun käyttöön ulkomailla sekä tulkkaustilauksen voi tehdä samaan aikaan samalla 
lomakkeella TU 3 (Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu ulkomaanmatkalle). Lähetä hakemus verkossa tai 
postita se Vatu-keskukseen.

▪ Tulkkausta ulkomaanmatkalle ei tarvitse hakea, jos matkustat päiväksi Suomen naapurimaahan tai lähdet 
alle vuorokauden pituiselle risteilylle. Tällainen matka katsotaan kotimaan matkaksi.

▪ Ulkomaanmatkoilla voi käyttää myös etätulkkausta. Oikeutta tulkkaukseen ulkomaanmatkalla ei tarvitse 
hakea, jos käytät matkan aikana vain etätulkkausta.



(Etä)kirjoitustulkkaus

• Kirjoitustulkkauksessa tulkki kirjoittaa tietokoneella tilaisuudessa puhuttavat 
asiat tulkinkäyttäjän luettavaksi.

• Tulkki muokkaa kuulemansa viestin luettavaan muotoon.

• Tulkit kuvailevat myös erilaisia ympäristön ääniä: hälytysajoneuvon ääni, 
kännykän soiminen.

• Kirjoitustulkkauksesta syntyvää materiaalia ei tallenneta.

• Huom. Tulkki toimii viestin välittäjänä - ei puutu käsiteltävään asiaan tai 
tilanteeseen. Tulkilla on myös salassapitovelvollisuus.



1. Henkilökohtainen tulkkaus

2. Yleisötulkkaus

3. Etäkirjoitustulkkaus



Kelan lainalaite etätulkkaukseen

▪ Etäyhteyttä varten tarvitset älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin sekä 
verkkoyhteyden.

▪ Voit saada laitteen lainaan Kelasta, jos etätulkkaus soveltuu tulkkaustilanteeseen ja 
sitoudut käyttämään etätulkkausta, eikä sinulla ole etätulkkaukseen soveltuvaa omaa 
laitetta.

▪ Kelan etätulkkauslaite ja verkkoyhteys myönnetään vain etätulkkauksen käyttöä 
varten.

▪ Hae lainalaitetta lomakkeella TU 4 (Vammaisen henkilön etätulkkauslaite).

▪ Lähetä hakemus verkossa tai postita se Vatu-keskukseen.



Opastus etätulkkausohjelmiston 
käyttöön

▪ Voit tilata etätulkkausohjelmiston käytön opastuksen Vatu-keskuksesta.

▪ Ilmoita tilauksessa, minkä ohjelmiston käytöstä tarvitset opastusta. 
Opastuksessa tulkki käy kanssasi läpi ohjelmiston käyttöä.

▪ Saat myös neuvoja hyvistä etätulkkauskäytännöistä, kuten riittävästä 
valaistuksesta.

▪ Opastus on tunnin mittainen, ja se toteutetaan lähitulkkauksella. Tulkki 
tulee siis sinun luoksesi tai toivomaasi paikkaan.



Miten tilaat tulkin (etä)tilaisuuteen

Tulkkaustilauksen voi tehdä Kelan verkkolomakkeella, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Ilmoita tilauksessasi:

▪ Nimesi, syntymäaikasi tai asiakasnumerosi

▪ Tilauksen aihe (esim. kokous tai lääkärissä käynti)

▪ Tulkkauksen päivämäärä

▪ Mihin aikaan tulkkaus alkaa ja päättyy

▪ Haluatko lähitulkkausta vai etätulkkausta

▪ Kerro myös tarvittaessa, mitä ohjelmistoa haluat käyttää etätulkkauksessa. Kelan 
hyväksymät tietoturvalliset ohjelmistot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/vatu

http://www.kela.fi/vatu


Miten tilaat tulkin (etä)tilaisuuteen

▪ Jos tilaat lähitulkkausta, ilmoita myös tulkkauspaikan katuosoite, kunta ja paikka jossa tapaat 
tulkin/tulkit.

▪ Tulkkausmenetelmä (esim. kirjoitustulkkaus, viitotun puheen tulkkaus, viittomakielen tulkkaus)

▪ Onko kyseessä henkilökohtainen tulkkaus vai yleisötulkkaus.

▪ Mistä tulkki voi saada tulkkaukseen liittyvää aineistoa ennakkoon.

▪ Tulkkauspalvelu on järjestetty kuudelle alueelle: Uusimaa, Läntinen, Keskinen, Pohjanmaa, 
Itäinen ja Pohjoinen. Lähtökohtana on, että palvelu järjestetään kotikuntasi alueelta tai läheltä 
tulkkauspaikkaa.

▪ Eri alueiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/vatu

http://www.kela.fi/vatu


Erilaiset etäalustat 
kirjoitustulkkaukseen

1. Zoom, Zoomin sisäinen tekstitys Text on Tap -verkkosivuston avulla
 Osallistujalle helppokäyttöinen.

 Tilaisuuden järjestäjän täytyy antaa tulkkausoikeus tulkille.

 Tilaisuuden järjestäjä kytkee tulkkausta varten tekstitystoiminnon päälle Zoomin asetuksista.

2. Text on Tap
 Koettu toimivaksi alustaksi eri tilaisuuksissa.

 Tulkki lähettää osallistujalle linkin/event ID-tunnuksen, jolla pääsee mukaan seuraamaan tulkkausta.

 Tulketta voi seurata puhelimesta, tabletilta, tietokoneen näytöltä tai käyttämällä Text on Tap Overlay

-toolia.

3. Google Docs
 Helppokäyttöinen, mutta tulketta joutuu vierittämään itse = työläs.



Text on Tapin seuraaminen omalta 
tietokoneelta ja puhelimesta

1. Voit seurata Text on Tapilla 
tulkkausta tietokoneen tai 
älylaitteen näytöltä.

2. Tietokoneen näytön voit 
jakaa "kahtia", jolloin voit 
samanaikaisesti seurata 
esitystä ja tulkkausta

3. Jaa näyttö tietokoneellasi 
pikanäppäimellä 
"Windows + nuoli 
sivulle"



Text on Tap
puhelimessa/tabletilla



Jos osallistut 
etätapaamiseen 
puhelimella,
avaa saamasi Text on Tap -
linkki sekä etäkokouslinkki.

Voit seurata 
huuliota/esitystä ja tulketta
samanaikaisesti.



Text on Tap tietokoneella



Text on Tap Overlayn toolin-asennus ja 
käyttö

Jos käytät jotakin muuta etäalustaa, kuin Zoomia, voi paras vaihtoehto 
tulkkkauksen seuraamiseen olla Text on tapin Overlay-tool.

Overlay-tool on kuin "kelluva" tekstityspalkki, jota voit tarvittaessa siirtää 
oman koneen ruudulla haluamaasi kohtaan. Näin tulkkaus ei peitä kuvaa.

Overlay-tool toimii minkä tahansa käyttämäsi ohjelman "päällä"

1. Lataa ensin Overlay-tool: https://www.text-on-tap.live/overlay.html

https://www.text-on-tap.live/overlay.html


Vieritä sivua alaspäin. Lataa ohjelma 
painamalla vihreää linkkiä:

Jos 

koneessasi 

on Windows

Jos koneesi 

on Mac



Vahvista ohjelman lataaminen 
koneellesi

1. Valitse tallenna. 

Tämän jälkeen 

kone alkaa ladata 

ohjelmaa. Odota.

2. Valitse Suorita. 

Ohjelma tallentuu 

koneellesi. 



Kirjaudu tulkkaukseen kirjoittamalla 
tapaamisen EVENT ID

1. Kirjoita saamasi 

Event ID lilaan 

laatikkoon

2. Valitse, miten haluat 

seurata tulkkausta.

Seuraa tulkkausta 

erilliseltä ikkunalta.

Seuraa tulkkausta 

tekstityksen omaisesti 

ruutusi päältä.



Muokkaa tulkkausnäkymää

1. Ruutusi alareunaan ilmestyy tulkkaus. 

Oikeassa reunassa näet 3 poikkiviivaa.

Painamalla siitä, avaat tulkkauksen 

asetukset.

2. Asetusvalikko ilmestyy näkyviin. 

Asetusvalikko poistuu, kun et käytä sitä 

hetkeen.

Väri      Fontin     Rivien määrä

koko



Color = Fontin väri

Valitse fontin väri Valitse fontin taustaväri



Size = Tulkkeen koko



Lines = Näkyvien rivien määrä ja leveys

Vähennä         Lisää rivejä Kavenna   Levennä 

Rivimäärä Rivin leveys



Jos haluat siirtyä seuraamaan tulkkausta 
erilliseen ikkunaan

1. Paina Show App

2. Paina View in browser



Miten poistutaan overlay-toolista Zoom-
kokouksen aikana

Klikkaa kolmesta 
viivasta



Miten poistutaan overlay-toolista

Valitse Show App



Miten poistutaan overlay-toolista

Paina X-
poistuaksesi 
sovelluksesta



Oppimisen iloa!

Iida Heinämäki: iida.heinamaki@kuuloliitto.fi

Tarja Kaikkonen: tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi


