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Jokaisella ihmisellä on oikeus kommuni-
kointiin, olla vuorovaikutuksessa toisten 
ihmisten kanssa sekä osallistua ja kokea 
osallisuutta yhteiskunnassa. 

Tulkkauspalvelun avulla voidaan vä-
hentää puhevammaisten henkilöiden 
kommunikointiin liittyviä esteitä ja li-
sätä heidän osallisuuttaan. Palvelun tar-
koituksena on edistää puhevammaisten 
henkilöiden päätöksenteko- ja toiminta-
mahdollisuuksia. 

Puhevammaisten tulkkauspalvelua 
ohjaa lainsäädäntö. Palvelu perustuu la-
kiin vammaisten henkilöiden tulkkaus-
palvelusta, joka astui voimaan vuonna 
2010. Tällöin tulkkauspalveluiden järjes-
tämisvastuu siirtyi kunnilta Kelalle.

Oikeus tulkkauspalveluun on puhe-
vammaisella henkilöllä, joka vammansa 
vuoksi ei pysty suoriutumaan päivittäi-

kilön yksilölliset tarpeet huomioon ot-
taen perusteltua. 

Opiskeluun liittyvää tulkkauspalvelua 
on oikeus saada niin paljon kuin henki-
lö sitä opinnoistaan selviytyäkseen tar-
vitsee. Puhevammaisen henkilön tarve 
tulkkauspalvelulle on aina yksilöllinen, ja 
se saattaa muuttua ajan kuluessa.

Tulkkauspalvelu on käyttäjälle mak-
sutonta.

sistä kommunikointitilanteista. Henki-
lön tulee kuitenkin pystyä ilmaisemaan 
omaa tahtoaan tulkkauksen avulla, ja hä-
nellä tulee olla käytössään jokin toimiva 
kommunikointikeino.

Tulkkauspalvelua voidaan myöntää 
työssä käymiseen, opiskeluun, asioimi-
seen, yhteiskunnallisen osallistumiseen, 
harrastamiseen ja virkistäytymiseen. Pu-
hevammainen henkilö voi käyttää tulk-
kauspalvelua esimerkiksi asioidessaan 
kaupassa, pankissa, virastoissa ja lääkä-
rissä, osallistuessaan kokouksiin ja mui-
hin ryhmätapaamisiin, tavatessaan ystä-
viään ja sukulaisiaan sekä täyttäessään 
lomakkeita ja kirjoittaessaan tekstejä. 

Puhevammaisella henkilöllä on oi-
keus saada tulkkauspalvelua vähintään 
180 tuntia vuodessa. Palvelua on mah-
dollista saada enemmän, jos se on hen-

Tulkkauspalvelu on laissa määritelty oikeus

Jokaisella ihmisellä on oikeus kommunikointiin.
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Puhevammaisuus

Puhevammaisuus liittyy yleensä johon-
kin neurologiseen tai muuhun sairau-
teen tai vammaan, joka voi olla synnyn-
näinen tai myöhemmin saatu. Puhumi-
nen tai puheen ymmärtäminen voi olla 
puutteellista tai puuttua kokonaan jo-
ko väliaikaisesti tai pysyvästi. Esimer-
kiksi CP-vammaisen ihmisen puhees-
ta voi olla vaikea saada selvää, kielihäi-
riöinen lapsi ei saa kerrottua ajatuksi-
aan puheen avulla ja kehitysvammainen 
ihminen voi tarvita puhetta tukevia ja 
korvaavia keinoja selvitäkseen arkipäi-
vän keskusteluista. Myös aivoveren-
kiertohäiriö voi viedä puhekyvyn tai 
vaikeuttaa puheen ymmärtämistä.

Koska puhevammaisuuden taustal-
la on hyvin erilaisia syitä, puhevamman 
vaikutukset kunkin ihmisen ja hänen 
keskustelukumppaneittensa elämään 
ovat erilaiset. Heidän ei kuitenkaan 
tarvitse tyytyä siihen, ettei puheella 
kommunikointi suju. Kommunikoin-
tia voidaan kuntouttaa, ja kommuni-
kointitilanteissa voidaan käyttää myös 
muita keinoja kuin puhetta.

Puhetta tukeva ja 
korvaava kommunikointi

Jos puhuminen tai puheen ymmär-
täminen on vaikeaa, voidaan käyt-
tää kommunikointikeinoja, jotka täy-
dentävät, tukevat tai korvaavat pu-
hetta. Näistä keinoista tavallisimpia 
ovat kirjoittamisen lisäksi esimerkiksi 
eleet, viittomat ja erilaiset kuvat. Nii-
den käyttöön voi liittyä myös apuvä-
lineitä, kuten erilaisia kommunikoin-
titauluja ja -kansioita, puhelaitteita ja 
tietokonepohjaisia kommunikointi- ja 
kirjoitusohjelmia. 

Kommunikoinnin kuntoutuksessa 
on olennaista, että siinä huomioidaan 
puhevammaisen henkilön lisäksi myös 
hänen yhteisönsä. 

Ei riitä, että vain puhevammainen 
henkilö omaksuu tarvitsemansa pu-
hetta tukevan tai korvaavan kommu-
nikointikeinon. Myös hänen keskuste-
lukumppaneittensa tulee pystyä käyt-
tämään näitä keinoja. 

Puhevammaisella henkilöllä on oi-
keus osallistua, olla vuorovaikutuk-
sessa ja kommunikoida myös kodin ja 
muun tutun ympäristön ulkopuolella.

Tulkkauspalvelun avulla voidaan vähentää 
kommunikointiin liittyviä esteitä ja lisätä 
mahdollisuuksia osallistumiseen sekä 
yhdenvertaiseen elämiseen.
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Jokaisen puhevammaisen henkilön tulkkaus-
palvelun sisältö on yksilöllinen.

Tulkkausta ovat esimerkiksi epäselvän pu-
heen selventäminen, kirjoitettujen viestien 
tulkkaaminen puheeksi, puheen tulkkaami-
nen kirjoitukseksi sekä kääntäminen kielestä 
toiseen, esimerkiksi blisskielisen viestin kään-
täminen puheeksi. Tulkkausta on myös asiak-
kaan tuottaman viestin tulkkaaminen keskus-
telukumppanille puhelimitse sekä erilaisten 
tekstien ja lomakkeiden sisällön selventämi-
nen ja täyttäminen yhdessä asiakkaan kanssa. 

Puhevammainen asiakas voi tuottaa vies-
tejä esimerkiksi ilmeillä ja eleillä, yksittäisillä 
äänteillä ja sanoilla, piirtämällä, aakkostaululla, 
sana- tai lauselistoilla, sormiaakkosilla, viitto-
milla tai osoittamalla esineitä tai kuvia. Puhe-
vammaisten tulkki tulkitsee hänen tuottaman-
sa viestit puhutulle kielelle. Tarvittaessa tulk-
ki selventää keskustelukumppanien puhumat 
viestit asiakkaalle käyttäen esimerkiksi selko-
kieltä tai muuta hänen ymmärtämäänsä kom-
munikointikeinoa. 

Tulkki tukee asiakasta ilmaisemaan itseään 
ja ymmärtämään muita huolehtimalla kommu-
nikoinnin apuvälineiden esilläolosta ja toimi-
vuudesta sekä avustamalla apuvälineen käy-

tössä. Tulkki myös tukee asiakkaan kommu-
nikointia kannustamalla häntä vuorovaiku-
tukseen sekä vahvistamalla hänen keskuste-
lualoitteitaan ja eri kommunikointikeinojen 
käyttöä.

Tulkkaus voidaan tilanteesta riippuen järjes-
tää myös etätulkkauksena, jos se on asiakkaan 
yksilölliset tarpeet huomioon ottaen mahdol-
lista ja perusteltua. Tällöin Kela järjestää etä-
tulkkauksessa tarvittavat välineet ja laitteet 
sekä vastaa etäyhteyden käytöstä aiheutuvis-
ta kustannuksista. Etätulkkauksella tarkoite-
taan tulkkaustilannetta, jossa vähintään yksi 
osapuoli on eri paikassa kuin muut ja on mui-
hin osapuoliin kuva- ja ääniyhteydessä. 

Opiskelutulkkausta myönnetään perusope-
tuksen jälkeisiin opintoihin, jos nämä johtavat 
tutkintoon tai ammattiin, edistävät työllisty-
mistä tai pääsyä ammatilliseen opiskeluun tai 
tukevat työelämässä pysymistä tai etenemis-
tä. Opiskelutulkkausta myönnetään niin pal-
jon kuin opiskelija sitä opinnoistaan selviyty-
äkseen tarvitsee.

Tulkkauspalvelua voi käyttää myös ulko-
maan matkoilla, jos matka liittyy tavanomai-
seen elämään, opiskeluun tai työssä käymi-
seen. 

Mitä puhevammaisten tulkkauspalvelu on?
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Tulkkauspalvelua voi hakea joko puhevam-
mainen henkilö itse tai hänen edustajansa.

Tulkkauspalveluoikeutta haetaan Ke-
lalta kirjallisesti. Oikeutta palveluun hae-
taan tavallisesti vain kerran, mutta lisätun-
teja, opiskelutulkkausta ja tulkkausta ulko-
maanmatkalle on haettava erikseen.

Hakemuksen liitteeksi on täytettävä Ke-
lan asiakasprofiililomake. Asiakasprofiilissa 
kerrotaan muun muassa millaisia kommu-

nikointikeinoja hakija käyttää ja millaista 
tulkkausta hän tarvitsee.

Hakemukseen on liitettävä myös sosi-
aali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai 
muun asiantuntijan lausunto hakijan tul-
kauspalvelun tarpeesta ja vamman laadus-
ta sekä muut mahdolliset selvitykset, jotka 
ovat tarpeen asian ratkaisemiseksi.

Hakulomakkeita saa kaikista Kelan toi-
mipisteistä, ja ne voi myös tulostaa Kelan 

verkkosivuilta. Hakemuksen voi toimittaa 
postitse tai jättämällä sen mihin tahansa 
Kelan toimipisteeseen.

Päätös tulkkauspalvelun myöntämisestä 
tehdään Kelan Vammaisten tulkkauspalve-
lukeskuksessa (Vatu-keskus). 

Tulkkauspalvelupäätös lähetetään haki-
jalle kirjallisena postitse. Jos hakija on tyy-
tymätön päätökseen, hän voi hakea siihen 
muutosta.

Tulkkauspalvelun hakeminen

Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämisestä vastaa Kela.
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Kun asiakas tarvitsee tulkkia, hän tilaa sen 
tulkkauspalvelun välityskeskuksesta. Tulk-
kitilauksen voi tehdä välityskeskukseen 
esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla 
tai etäpalvelulla. Välityskeskus etsii ja vä-
littää asiakkaalle tilanteeseen sopivan va-
paan tulkin. 

Koska puhevammaisella asiakkaalla 
tulkkaukseen liittyy usein erityisiä tarpei-
ta, erilaisia kommunikointikeinoja ja nii-

asiakkaan kanssa läpi mitä tulkkauspalvelu 
on, mitkä ovat tulkin tehtävät, miten tulk-
ki tilataan ja muut käytännön asiat. 

Myös uuden tulkin on tarpeen tutustua 
asiakkaaseen ja hänen kommunikointikei-
noihinsa ja apuvälineisiinsä ennen ensim-
mäistä tulkkaustilannetta. Tulkin voi pe-
rehdyttää asiakas itse tai asiakas yhdes-
sä jonkun hänen kommunikointikeinonsa 
tuntevan henkilön kanssa.

den yhdistelmiä, hänelle voidaan muo-
dostaa niin sanottu tulkkirinki, jossa 
voi olla esimerkiksi 2–4 asiakkaalle tut-
tua tulkkia. Ringistä asiakas saa aina sel-
laisen tulkin, joka on perehtynyt hänen 
kommunikointikeinoihinsa. Asiakas ei 
kuitenkaan voi toivoa aina samaa, tiet-
tyä tulkkia.

Kun asiakas aloittaa ensimmäistä ker-
taa tulkkauspalvelun käytön, tulkki käy 

Tulkkauspalvelun käyttäminen
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Puhevammaisten tulkki

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitut-
kinnon voi suorittaa monissa ammattiopis-
toissa sekä sosiaali- ja terveysalan oppilai-
toksissa. Tulkin koulutuksessa perehdytään 
alan eettisiin periaatteisiin ja tulkkauspal-
velua ohjaavaan lainsäädäntöön. Koulutuk-
sen suorittanut tulkki hallitsee tulkkaus-
palvelun perusteet ja sen eri menetelmät.

Puhevammaisten tulkki pyrkii siihen, et-
tä hänen asiakkaansa tulee kaikissa tilan-
teissa kuulluksi. Hän huolehtii siitä, että 
asiakkaan aloitteenteko- ja itsemääräämis-
oikeus säilyy. 

Tulkki on perehtynyt eri vammaryhmiin 
ja ymmärtää eri vammojen ja häiriöiden 
olennaiset vaikutukset kommunikointiin. 
Hän osaa huomioida myös erilaisten asiak-
kaiden kommunikointitarpeet ja -mahdol-
lisuudet. Tulkki pystyy käyttämään niitä pu-

Perehdyttäminen

Tulkkauspalveluun sisältyy uuden asiak-
kaan perehdyttäminen tulkkauspalveluun. 
Perehdytystä tulkkauspalvelun käyttöön 
voidaan tarvittaessa tarjota myös palvelua 
pidempään käyttäneille henkilöille ja myös 
tilanteessa, jossa asiakkaan kommunikoin-
tikeino on muuttunut. 

Perehdytyksessä on hyvä olla muka-
na myös asiakkaan omainen, yhteyshenki-
lö, avustaja tai esim. puheterapeutti. Asiak-
kaalla on oikeus kieltäytyä perehdytykses-
tä. Perehdytys vähentää asiakkaalle myön-
nettyjä tulkkauspalvelutunteja.

Välityskeskus sopii asiakkaan ja kahden 
tulkin kanssa perehdytystilaisuuden ajan-
kohdan ja paikan. Kun perehdytysaika- ja 
paikka on saatu sovittua, välityskeskus lä-
hettää asiakkaalle perehdytysajan vahvis-
tuksen kirjeellä.

Perehdytystilaisuudessa käydään läpi 
tulkkauspalvelun asioita perehdytysmate-
riaalin avulla, tarkistetaan asiakasprofiilissa 
olevat tiedot ja tehdään tulkkaustilaus vä-
lityskeskukseen.

Jos kaikkia perehdytykseen liittyviä asi-
oita ei ehditä käymään läpi tai tilanteessa 

todetaan lisäperehdytyksen tarve, voidaan 
järjestää uusi perehdytyskäynti. Materiaali 
jää asiakkaan käyttöön perehdytyksen jäl-
keen. Välityskeskus seuraa perehdytyksen 
vaikuttavuutta kuuden kuukauden ajan pe-
rehdytyksen jälkeen.
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Jokaisen tulkkauspalvelun käyttäjän elä-
mäntilanne on erilainen, mutta usein tul-
kin käytön myötä elämänlaatu paranee.

Tulkin kanssa asioivaa ymmärretään 
paremmin ja väärinkäsitykset vähene-
vät. Käyttäjä saa onnistuneita kokemuksia 
vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kans-

hetta tukevia ja korvaavia kommunikointi-
keinoja, jotka kuntoutuksen asiantuntija on 
puhevammaiselle henkilölle valinnut. 

Tulkki ei kuntouta puhevammaista hen-
kilöä, vaan auttaa häntä kommunikoimaan 
arkielämän vuorovaikutustilanteissa. 

Jos puhevammaisella henkilöllä ei ole 
kommunikointikeinoa, sitä etsitään ja ke-
hitetään yhdessä puheterapeutin ja mui-
den kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. 

Puhevammaisten tulkki ei myöskään 
korvaa tai täydennä avustajapalveluita tai 
muita sellaisia palveluita, joita puhevam-
mainen henkilö mahdollisesti tulkkipalve-
lun lisäksi tarvitsee.

Tulkkauspalvelulla elämänlaatua

sa ja itsevarmuus kasvaa. Elinpiiri kasvaa, 
kun uusien harrastusten myötä saa ystäviä, 
ja yhteydenpito myös vanhoihin ystäviin ja 
sukulaisiin voi olla helpompaa tulkin kans-
sa. Rohkeus toimia itsenäisesti ja olla vuo-
rovaikutuksessa vieraampienkin ihmisten 
kanssa lisääntyy. Onnistuneet kokemukset 

rohkaisevat omatoimisuuteen, jolloin tulk-
kia ei enää tarvitakaan kaikissa arkipäivän 
asioimistilanteissa.

Tärkeimpiä tulkkauksen elämänlaatuun 
vaikuttavia tekijöitä ovat kokemus tul-
la kuulluksi ja mahdollisuus ilmaista oman 
tahtonsa ja päätöksensä.

Puhevammaisten tulkki pyrkii siihen, että 
asiakas tulee kaikissa tilanteissa kuulluksi.
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Tulkki – tie 
sanomisenvapauteen!

Olen käyttänyt puhevammaisten tulkkaus-
palvelua viitisen vuotta. Palvelu tuli ajan-
kohtaiseksi, kun muutin asumispalveluyk-
sikköön. Tällöin menetin ”oikeuden” hen-
kilökohtaiseen vammaisavustajaan, jo-

ta olin luontevasti käyttänyt tarvittaessa 
ikään kuin torvena, jos joku ei saanut sel-
vää puheestani.

Tulkit, joita olen itse käyttänyt, ovat ol-
leet kaikki persoonaltaan hyvinkin erilai-
sia, ja kullakin on ollut oma tapansa tehdä 
tulkkauspalvelutyötä. Oma henkilökohtai-
nen kokemukseni on ollut melkein poik-
keuksetta myönteinen, ja olen saanut ko-

kemuksen tulla kuulluksi, mikä lienee tulk-
kauspalvelun päätavoite.

Tulkkauspalvelun käyttäjänä pidän erit-
täin tärkeänä, että palvelua antavan ja si-
tä käyttävän suhde on hyvä, ja että siinä 
on molemminpuolinen luottamus. Jos on 
mahdollisuus käyttää samoja tulkkeja pi-
demmällä aikavälillä, niin tämäkin lisää ti-
lanteiden luontevuutta. Itse näen erittäin 

”Tulkkauspalvelun käyttäjänä pidän erittäin tärkeänä, että palvelua antavan ja 
sitä käyttävän suhde on hyvä, ja että siinä on molemminpuolinen luottamus.”
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tärkeänä, että saamani tulkkauspalvelu 
on kuhunkin tilanteeseen luontevaa.

Omakohtainen kokemukseni tulk-
kauspalvelusta on erittäin positiivinen. 
Voin suositella jokaiselle puhevam-
maiselle tulkkauspalvelun käyttämis-
tä jo senkin vuoksi, että se antaa meil-
le mahdollisuuden perustuslailliseen oi-
keuteen tulla kuulluksi. Näin pääsemme 

osaltamme vaikuttamaan ympäristös-
sämme meitä koskeviin asioihin, henki-
lökohtaisten asioiden hoitamisesta pu-
humattakaan.

Henkilökohtaisesti käytän tulkkia asi-
oidessani esimerkiksi kaupassa, pankis-
sa tai vakuutustoimistossa. Mieluisim-
mat kokemukset ovat liittyneet tilan-
teisiin, jolloin olen saanut luennoida asi-
oista, joihin olen saanut koulutuksen, tai 
siitä mitä elämänkokemus on antanut. 
Runojenkirjoittamisharrastuksen myö-
tä on tullut joitakin tuotoksieni esittä-
mispyyntöjä. Tämänkin mahdollistaa tul-
kin käyttäminen.

Tulkkauspalvelun käyttämisellä on 
mielestäni ennen kaikkea elämänlaatua 
kohentava vaikutus, sen myötä voi saa-
da kokemuksen ”Hei, minä tein sen!” 
tai ”Minä olen arvokas!”. Haluan koke-
muksieni pohjalta rohkaista jokaista pu-
humisvaikeuksissa kamppailevaa käyttä-
mään puhevammaisten tulkkauspalve-
lua. Se on oikeutemme!

Jere Äppelqvist

Puhevammaisten tulkkaus-
palvelu Suomessa DVD 
Kesto: 32 min.

Hinta: 22 €

Tilaukset: www.opike.fi

LISÄTIETOA TULKKAUS-
PALVELUSTA

Kelan tulkkauspalvelusivut 
www.kela.fi/vatu/

Papunetin 
tulkkauspalvelusivut 
www.papunet.net/tietoa/puhevammaisten-
tulkkauspalvelu

LISÄTIETOA KOMMUNI-
KOINNIN APUVÄLINEISTÄ

www.papunet.net/tietoa/kommunikointi-
keinot/ 
www.papunet.net/tietoa/apuvälineet/ 
www.papunet.net/tikoteekkiverkosto/ 



Opas on tulostettavissa osoitteessa: www.papunet.net/materiaalia/oppaat/ 

Aivoliitto ry
www.aivoliitto.fi 

Autismi- ja Aspergerliitto ry
www.autismiliitto.fi 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
www.kvtl.fi 

Kehitysvammaliitto ry
www.kehitysvammaliitto.fi 

Suomen CP-liitto ry
www.cp-liitto.fi

Kuvat PEKKA ELOMAA

Tietotekniikka- ja 
kommunikaatiokeskus Tikoteekki 
tikoteekki@kvl.fi
www.tikoteekki.fi

Verkkopalveluyksikkö Papunet
papunet.@kvl.fi
www.papunet.net

Kehitysvammaliitto ry
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki
puh. (09) 348 090

Hannun Tasapaino 2015


