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Kompensoivat 
apuvälineet ja 
oppimisvaikeudet

• Auttavat lukemaan, kirjoittamaan ja 
ymmärtämään tekstejä paremmin

• Vaihtoehtoisia menetelmiä kirjoittamiseen ja 
lukemiseen esim.

-> Puheesta tekstiksi

-> Tekstistä puheeksi

-> Kuvasta tekstiksi (esim. skannerit)

-> Äänikirjat ja muu e-materiaali



’’Perinteisiä’’ lukemisen ja 
kirjoittamisen apuvälineitä

• Lukikalvot

• Lukiviivaimet

• Yliviivauskynät



’’Perinteiset’’ tietotekniset 
apuvälineet (lukeminen ja 
kirjoittaminen)

• Nauhurit

• Kamerat

• Kuulokkeet 

• Heron lukipiste (kuva)

• Äänikirjat: www.celia.fi

http://www.celia.fi/


Mobiililaitteet oppimisen 
apuvälineenä 

• Kannettavat tietokoneet

• Tabletit

• Älypuhelimet

• Monet perinteisistä erillisistä apuvälineistä 
voidaan  toteuttaa em. laitteilla



Älypuhelimen ja tablet-tietokoneen käyttö 
muistiinpanojen ja raportointien teossa

• Älypuhelimet, kameroiden laatu nykyään 
erinomainen

• Samoin tablet-tietokoneiden kameroiden laatu

• Kuvien siirto tietokoneelle langattomasti tai 
erillisten liittimien (USB, lightning) kautta

• Kuvien siirtäminen tekstinkäsittelyohjelmiin

• Samalla tavoin laitteiden mikrofonin 
hyödyntäminen sanelussa, muistiinpanojen teossa 
ja raportoinnissa

• Multimedia sovelluksia tablet-tietokoneille: 
Evernote, Audionote, Book Creator etc.

• Videoiden tekoon iMovie, Adobe Spark



1. Esimerkki:  ’’Lukikalvo’’ Microsoft Wordin asetuksista



2. Esimerkki:

’’Lukikalvot’’ Ipadin asetuksista

Asetukset



Yleiset -> 
Käyttöapu



Näytön 
mukautus



Värisuodattimet 
päälle



Sävytys päälle,  
jonka jälkeen
ruudun väriä 
voi muokata



Tietoteknisten laitteiden 
käyttöliittymä ja 
saavutettavuus

• Käyttöliittymä on tuotteen osa, jonka kautta 
käyttäjä käyttää laitetta.

• Tableteilla käyttöliittymä tarkoittaa 
käyttöjärjestelmän kuvakkeita, joita 
ohjataan sormikosketuksella tai ulkoisen 
näppäimistön kautta

• Applen iPadilla käyttöliittymää säädetään 
’’asetukset’’ valikon kautta

• Tietokoneella käyttöliittymän asetukset 
’’järjestelmäasetukset ’’-valikon kautta



Asetukset - Käyttöliittymän räätälöinti

Asetukset



Asetukset - Käyttöliittymän räätälöinti

iPadin ’’sydän’’

Puheesta-tekstiksi ja 

tekstistä-puheeksi hienosäätö 

puhenopeudet

Kielivalinnat 



Käyttöjärjestelmä: Apple iOS 

• iOS on

Applen kehittämä käyttöjärjestelmä, 

joka on käytössä Applen

iPhone-,

iPod touch-,

iPad- ja Apple TV -laitteissa. 

• Julkaistu 2007, nyt versio iOS12 (julkaistu 
syyskuussa 2018)

• Suljettu lähdekoodi, ei voi suorittaa vieraita 
ohjelmia



Esimerkki 3: Vaihtoehtoinen 
menetelmä kirjoittamisen 
sijaan: Käyttöliittymän 
ohjaaminen puheella (SIRI)

• Laitetaan päälle painamalla 
kotinäppäintä 

• Ipadia ja Iphonea voi ohjata 
puheella

• Toimii myös Applen tietokoneissa









Sovellukset(’’Appsit’’) -
yleistä
• Saatavilla paljon ilmaisia 

oppimisen ja opetuksen 
sovelluksia

• Usein sovelluksista olemassa 
sekä ilmainen että maksullinen 
versio 

• Sanelin-sovellukset vaativat 
datayhteyden (WIFI, 3G/4G)

• Useat sovellukset vaativat myös 
rekisteröitymisen 



AppStore

• Applen sovelluskauppa

• Sovellusten lataaminen Applen omille tuotteille 
eli

iPadille, iPhonelle ja iPodille

• Sovellusten määrä heinäkuussa 1/2017 2,2 
miljoonaa

• Vaatii Apple ID- tunnuksen ja kirjautumisen

• Ilmaiset ja maksulliset sovellukset 

• Pelkästään iPadille suunnitellut sovellukset 

1 miljoonaa (3/2016)



Lukemisen ja kirjoittamisen 
vaihtoehtoiset menetelmät iPadilla

• Puheesta-tekstiksi sovellukset 
(Muistiinpanot, Voice Dictation) 

• Tekstistä-puheeksi sovellukset (Voice 
Dream, Natural Reader)

• OCR-sovellukset (esim. Adobe Scan)

• QR-koodit (QR Reader)



Muistiinpanot (iPad)

• Esiasennettu ohjelmisto, ei tarvitset ladata Applen 
verkkokaupasta 

• Muistiinpanot voi tehdä puheesta-tekstiksi 
ominaisuuden kautta

• Vaatii internet-yhteyden toimiakseen

• Komennot tekstin muokkausta varten 

(esim. välimerkit, uusi rivi, isot kirjaimet)

• Laitetaan päälle Applen näppäimistön kautta

• Toimii samalla tavalla myös tekstinkäsittelyohjelmassa 
(esim. pages, word), tekstiviesteissä jne.

• Lisätietoja sanelutoiminnosta iPadille ja tietokoneelle 
Applen sivuilta: https://support.apple.com/fi-
fi/HT202584

https://support.apple.com/fi-fi/HT202584


Muistiinpanot sovellus (esiasennettu iPadeille)



Näppäimistö tulee näkyviin näpäyttämällä kosketusnäyttöä kerran ja 
puheentunnistus aktivoidaan mikrofonisymbolista. Tunnistaa myös 
välimerkkejä kuten kysymysmerkki, piste, pilkku jne.



Muistiinpanot voi myös kuunnella äänimuodossa. Valitaan teksti ja 
painetaan ’’Puhu’’ valikosta. Puheen nopeuden ja kielet voi muokata 
laitten asetuksissa.







Esimerkki 5:
Puhetoiminnon asetukset (IPad)

Asetukset



Puhetoiminnon 
asetukset: 
Yleiset -> 
Käyttöapu



Puhetoiminnon 
asetukset: 

Käyttöapu -> 
Puhe



Valitse Puhe 
valikosta ’’Puhu 
valinnat’’, säädä 
puhenopeus ja 

’’korosta sisältö’’



Esimerkki 6: Voice Dictation -sovellus



Voice Dictation:
kielivalikko







Tallennettu 
muistio, 

muistiinpanot 
sovelluksessa



Esimerkki 7: Voice 
Dream (iPad)
• Tekstistä-puheeksi sovellus

• Käyttäjä voi tuoda ja kuunnella omia 
tekstejä esim. kirjoitusvirheitä

• Tekstin muokkaus mahdollinen

• Suomen kielen tuki

• Mahdollisuus muokata teksti-ikkunaa

• Mahdollisuus muokata äänen 
nopeutta

• Toimii useilla kielillä           

• Maksullinen



Voice Dream –sovellus ->
Oma tekstikirjasto -> lisää tekstejä + symbolin kautta



Tallennettu uutinen Voice Dream -sovelluksessa ->
Tekstiin saa myös lukiviivain-tyyppisen näkymän ts. ääntä ja tekstiä voi 
seurata värikoodeilla (rivi ja sana –tasolla)



Voice Dream –sovelluksen äänitiedostojen ohjaus sovelluksen 
alareunassa. Ääniasetus –valikosta löytyy äänen nopeuden ja kielten 
valinnat.



Voice Dream –sovelluksessa on 27 eri kieltä valittavana.
Tekstinäkymään löytyy monipuoliset säädöt (fontit, värit, kontrastit, 
merkkaukset)



Kirjoittaminen: OCR-sovellukset

• OCR- toiminto (object character recognition)

• Otetaan kuva kameralla tekstistä

• OCR-sovellus poimii kameran kuvasta tekstin, ja 
tekee siitä käytettävän tekstitiedoston

• Esim. iPADilla Mobile OCR

• Hakusanalla OCR, löytyy useita käyttökelpoisia 
sovelluksia tietokoneille, tablet-tietokoneille ja 
älypuhelimille.

• Lisälaitteena myytävät: skannaavat kynät ja 
kannettavat A4-skannerit



Esimerkki 8: 
Skannaus iPadin tai 
iPhonen kameralla

• Otetaan kuva kameralla tekstistä

• OCR-sovellus poimii kameran kuvasta 
tekstin, ja tekee siitä käytettävän 
tekstitiedoston

• Tekstin voi siirtää 
tekstinkäsittelyohjelmaan tai tekstistä 
puheeksi sovellukseen (Voice Dream)

• Esim. iPadilla ’’Adobe Scan

• Hakusanalla ’’OCR’’ löytyy useita 

vastaavia sovelluksia

• OCR = Optical Character Recognition



Adobe scan -> 
Käynnistetään sovellus -> Skannatut dokumentit kansiossa



Skannataan lähdemateriaali-> Tallennetaan PDF-muodossa



Rajataan valittu teksti-> 
Tallennetaan



Jaetaan valittu teksti ’’Jaa’’ ->
’’Jaa tiedosto’’



Vie appsiin Voice Dream->
Voice Dream sovellus näyttää skannatun dokumentin



Kuuntele 
teksti



Esimerkki 9: Safari (Applen nettiselain) ja 
Voice Dream



Safari (Applen nettiselain) ja Voice Dream (2)



Safari (Applen nettiselain) ja Voice Dream (3)



Lisää 
skanneriohjelmia  



Esimerkki 10: 
QR Reader 

• Ilmainen QR –koodien lukulaite

• Käyttää iPadin kameraa tunnistukseen

• Sovelluksessa voi tehdä myös omia 
QR-koodeja: käyntikortteja, 
vapaamuotoisia tekstitiedostoja, 
osoitteet ja henkilötiedot, www-sivut.

• Vaihtoehtoisesti voit tehdä itse QR-
koodeja nettipalvelusta 

http://www.qr-koodit.fi/generaattori

http://www.qr-koodit.fi/generaattori


QR Reader –sovellus ->
Koti –valikosta löytyy omat skannatut QR –koodit 



Vasen näkymä: Asetukset
Oikea näkymä: Omien QR –koodien teko



Tehdään WWW-sivujen linkki QR-koodilla: valitse Website
-> teksti-ikkunaan voi kirjoittaa www-sivujen osoitteen



Kirjoitetaan www-osoite ja painetaan ’’create’’-toimintoa 
->  valmis QR-koodi näkyy vasemmalla ylhäällä



Tallenna tai jaa QR -koodi



QR-koodien kaappaus: Aktivoi kamera sovelluksessa (kamerasymboli)
-> koodattu sisältö aukeaa iPadin näytölle



Esimerkki 11: 
Microsoft 

Word Online 
: Syventävä 

lukuohjelma



Microsoft 
Word Online

Syventävä
lukuohjelma



Microsoft 
Word Online 
: Syventävä 

lukuohjelma



Microsoft 
Word Online 
: Syventävä 

lukuohjelma



Microsoft 
Word Online 
: Syventävä 

lukuohjelma



Esimerkki 12 :Ohjeet 
puheentunnistuksen 
käyttöönotolle 
Googlen palveluissa

1. Mene Googlen hakupalveluun osoitteesta:

www.google.fi

2. Kirjaudu Googlen tilillesi käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla 

(Kirjaudu sisään –valikosta)

3. Avaa Google-sovellukset

4. Avaa Google Drive

5. Avaa uusi dokumentti (Google Docs)

6. Avaa työkalut -> puhekirjoitus

7. Valitse mikrofonisymbolin yläpuolelta kieleksi Suomi

8. Paina mikrofonisymbolia ja puhu selkeästi

9. Tuotettu teksti näkyy tekstinkäsittelyohjelmassa.

9. Ohjelma vaatii nettiyhteyden ja mikrofonin, parhaan 
tuloksen saat aikaan headsetilla (jossa mikrofoni ja 
kuulokeyhdistelmä)

http://www.google.fi/






















Esimerkki 13: 
Google Chrome: 
Nettiselain toimii 

puheen avulla

• Kirjoittamisen sijasta nettisivuja voi hakea hakukoneen puheentunnistuksen avulla. 

• Puhehaku käynnistetään painamalla hakukentän oikeassa reunassa oleva mikrofonisymbolia. 

• Puhuttu teksti näkyy samanaikaisesti hakukentässä. 

• Kun puhuminen lopetetaan, nettiselaimen haku käynnistyy automaattisesti. 



Esimerkki 14:
Google Translate

• Kirjoittamisen sijasta kääntäjään voi 
tuottaa tekstiä puheentunnistuksen 
avulla. 

• Puheesta-tekstiksi toiminto 
käynnistetään painamalla tekstikentän 
vasemmassa alareunassa olevaa 
mikrofonisymbolia. 

• Puhuttu teksti näkyy samanaikaisesti 
kääntäjän tekstikentässä. 

• Tekstit voi myös kuunnella painamalla 
tekstikentän alareunan kaiutinsymbolia



Yhteenveto: Sanelu 
tietoteknisillä laitteilla

• Android-laitteiden sanelutoiminnot 
ja puhesynteesi älypuhelimille, 
tableteille ja tietokoneille

• Google Chrome nettiselaimen
ominaisuudet ja laajennukset 
(translate, docs, hakukone)

• Applen tuotteiden sanelutoiminnot 
älypuhelimille, tableteille ja 
tietokoneille

• Erillisiä sovelluksia (esim. Voice 
Dictation)



Yhteenveto: 
Miten voin kuunnella tekstejä ja 
artikkeleita ?

• Esimerkiksi iPad-tabletilla voi kuunnella kaiken näytöllä 
valitun tekstin, jos kyseinen toiminto ’’puhu valinnat’’ on 
päällä laitteen asetusvalikossa. Myös puheen kieli ja nopeus 
ovat säädettävissä. Lisäksi iPad-sovellukset kuten 
VoiceDream ja Natural Reader- sovellus

• Google Chrome nettiselaimen ominaisuudet ja laajennukset

• Microsoft Office 365 online: MS OneNote & MS Word -> 
syventävä lukuohjelma

• Android: puhesynteesisovellukset kuten ’’Text Fairy’’

• Ipad: VoiceDream ja Natural Reader- sovellus



Lisälaitteet –
ja tarvikkeet

Kalvot häikäisyn estämiseksi 

Telineet 

Mikrofonit (RODE Smartlav)

Kaiuttimet ja korvakuulokkeet 

Suojamateriaalit näytölle

Kotelot

Näppäimistöt



APPLE IPAD LISÄLAITTEET



Vastamelukuulokkeet

• Poistavat tehokkaasti ylimääräiset 
taustaäänet

• Keskittymisen apuväline



Tabletin ohjaintapoja

• Kosketus

 Sormin / erikoiskäsineet

 Otsatikku

 Erikoiskynä, painoa voi itse lisätä

 Itse peleihin kehitetyt ojaimet / lelut

• Katseohjaus ( windows tablet ) 

• Puheohjaus ( tietyt toiminnot ) 

 Eri käyttöjärjestelmillä selkeitä eroavaisuuksia

 Applikaatiota kehitetään puheohjaukselle 
tiiviisti

• Ulkoiset ohjaimet / kytkimet 



• Jos mobiililaitteiden saavutettavuusominaisuudet otetaan 
tehokkaasti käyttöön, voidaan laite käytännössä räätälöidä henkilön 
toimintarajoitteiden mukaan. 

• Usein nämä lisäominaisuudet ovat vaikea löytää ja ottaa käyttöön, 
ellei tunne hyvin ko. laitteiden käyttöjärjestelmää. 

• Lisätietoja: www.lukiapuvaline.fi

• Facebook: Apuvälinekeskus- oppimiseen, työhön ja toimintaan

Tietotekniikka ja saavutettavuus

http://www.lukiapuvaline.fi/


www.eoliitto.fi


