
Välineitä ja keinoja 
digituessa 

Riikka Mar(nen



www.eoliitto.fi

• Valtakunnallinen järjestö
• Erilaisille oppijoille, vanhemmille, ammattilaisille
• Tukea, neuvontaa, ohjausta, vertaistukea, tiedotusta, 

koulutusta, tapahtumia, vaikuttamista, edunvalvontaa, 
kehittämishankkeita

• 14 jäsenyhdistystä eri puolella maata



Riikka Marttinen

• Erityisasiantuntija
• Toimintaterapeutti









Lukemisen 
apuvälineet

• Lukiviivaimia 4€/kpl
• Lukikalvoja 2€/kpl
• Tilaukset info@eoliitto.fi

mailto:info@eoliitto.fi




Syventävä 
lukuohjelma

•Word Online 
• Nettiselaimen (Edge, Chrome) 

kautta kirjautuminen 0365



Sanelu ja li*eroin-
Online

1. Avaa Word Online Chrome tai 
Edge-selaimessa

2. Valitse Aloitus -välilehti 
3. Klikkaa mikrofoni-kuvakkeen 

nuolta



Syventävä 
lukuohjelma Online

• Avaa Word Online
• Kirjoita, sanele tai kopioi tekstiä
• Valitse Näytä-välilehti
• Valitse Syventävä lukuohjelma



Syventävä 
lukuohjelma Online

1. Syventävässä lukuohjelmassa 
voi kuunnella tekstin

2. Oikeasta yläkulmasta löytyy 
valikko, jossa on kolme 
symbolia. 



Syventävä 
lukuohjelma Online

1. Ensimmäisestä (AA kuvake) 
valikosta löytyy tekstiasetukset

2. Keskimmäisestä valikosta 
löytyy kielioppiasetukset

3. Kolmannesta (kirjakuvake) 
valikosta löytyvät 
lukemisasetukset



Syventävä 
lukuohjelma Online

1. Rivin kohdistus valikosta voi 
valita näyttääkö 1-3 riviä 
tekstiä.

2. Kuvasanasto näyttää tekstissä 
kuvan

3. Käännä valikosta voi kääntää 
koko tekstin tai sana kerrallaan



Teams
• Syventävä lukuohjelma
• Käännä
• Kyselyt
• Taustamelun poisto



Syventävä lukuohjelma löytyy

Kuvan lähde: Microsoft, Syventävä lukuohjelma, oppimistyökalut

https://www.onenote.com/learningtools?omkt=fi-FI


Microsoft Edge-selain
Lue ääneen –toiminto

• Valitse työkalut ja klikkaa Lue 
ääneen

Tai

• Valitse selaimen oikeasta
reunasta kolme pistettä

• Valitse valikosta Lue ääneen



Skannaus -sovellus
• Maksuton
• iOS/Android
• Ota kuva tekstistä
• Muunna PDF-, Word- ja 
PowerPoint           
• Tallenna kuva OneNote/OneDrive
• Vie teksti Syventävä
lukuohjelmaan
• Kuuntele tai käännä teksti
Lisätietoa: Microsoft 

Microsoft Lens

https://support.microsoft.com/fi-fi/office/microsoft-lens-androidille-ec124207-0049-4201-afaf-b5874a8e6f2b




Google Docs
Sanelu, käännös ja 
oikeinkirjoitus

• Chrome-selain!

• Avaa työkalut

• Valitse oikeinkirjoitus
• Valitse käännä asiakirja

• Valitse Puhekirjoitus
• Mikrofoni avautuu
• Vaihda kieli tarvittaessa
• Puhu
• Google Docs sanelu ei 

tunnista välimerkkejä



Google Lens

• Android ja iOS

• Ota kuva

• Kuuntele kuvassa näkyvä teksti
• Käännä teksti

• Tunnista kuva
• Etsi paikkoja

• Auttaa ratkaisemaan laskuja

Lisätietoja Google

https://lens.google.com/


Google Keep 
muistiinpanot

• Muis%inpanot ja listaukset
• Lisää kuva, piirrä tai tee 

äänitallennus
• Käytä värejä muis%inpanoissa
• Muistutukset aikaan ja paikkaan

lii8yen (Tietosuoja!)
• Mahdollisuus jakaa muille
• Tunnistaa teks%n kuvasta
• Google Keep laajennus

• Kopioi neAsivuilta teks%ä
Keepiin

• Kopioidun neAsivun osoite
tulee mukana

• Sovellus iOs- ja Android-lai8eille
Esittelyvideo (ei saavutettava)
Google Keep ohjeet



Chromebook

• Paljon erilaisia 
esteettömyys toimintoja

• Teksti puheeksi
• Sanelu
• Hiiren osoittimen koon 

säätö
• Näytönlukuohjelma
• Automaattiset klikkaukset
• Painikkeilla laitteen ohjaus
• Avaa klikkaamalla 

kellonkuvaa 
• Klikkaa esteettömyys
• Lisätietoa Googlen EDU 

sivuilta

https://edu.google.com/intl/ALL_fi/why-google/accessibility/chromebooks-accessibility/


Audionote 2 – Voice 
Recorder

• Äänitä muistiinpanot
• Kirjoita muistiinpanoon “avainsana” ja 

voit palata myöhemmin siihen kohtaan
kuuntelemaan

• Voit ottaa myös valokuvan ja lisätä sen
muistiinpanoihin

• Tai piirtää/kirjoittaa muistiinpanon
(kosketusnäyttökynällä) 

• KYSY LUPA TALLENTAMISEEN!
• Ilman lupaa vain omaan käyttöön
• Ilman lupaa ei saa jakaa

eteenpäin
• Maksuton kokeiluversio
• Maksullinen 9,99€/v
• Esittelyideo (ei saavutettava)

https://www.youtube.com/watch?v=P0_9LbrG8UI


Celian
äänikirjat



www.celia.fi

• Kun teksJn lukeminen on vaikeaa esimerkiksi lukivaikeuden tai näön heikentymisen 
vuoksi.

- Saat Celian äänikirjapalvelun käyMöösi kirjastosta.
- Vuoden 2018 alusta alkaen erityisopeMajat voivat rekisteröidä  
peruskoulun oppilaita Celian äänikirjapalveluun.

• Kirjoja voi kuunnella helposJ tableJlla tai kännykällä Celian tarjoamalla maksuMomalla 
Pratsam Reader -sovelluksella. 

• Kirjoja voi kuunnella myös esim. Jetokoneella tai mp3-soiVmella.

• Rekisteröidy ensin Celiaan ja varaa CelineJsta kirjat.



eKirjasto

• E-kirjat
• Äänikirjat
• E-lehdet
• Videot
• Verkkokurssit
• Kirjastokortti
• Lue lisää: Kirjastot.fi

https://ekirjasto.kirjastot.fi/


• Tietokoneella 
• Sovellus (iOS ja Android)
• TV-ohjelmat
• Audio
• Radio
• Podcast
• Äänikirjat

Yle Areena palvelut 

https://areena.yle.fi/tv
https://areena.yle.fi/audio


• Nextory
• BookBeat
• Storytel
• Elisa Kirja
• Suomalainen Plus
• Osa käytetään vain 

sovelluksina
• Osa myös tietokoneella
• Ilmaisia kokeilujaksoja
• Maksullinen: Kk-maksu n. 10-

30€/kk tai kirjakohtainen

Kaupalliset 
äänikirjapalvelut

https://www.nextory.fi/
https://www.bookbeat.fi/
https://www.storytel.com/fi/fi/
https://kirja.elisa.fi/


Orcam
tekstintunnistuslaitteet

OrcamRead

• Kädessä pidettävä tekstintunnistuslaite.

• Lukee tekstit niin papereista, digitaalisilta 
näytöiltä kuin pullojen ja 
purkkien kaarevilta pinnoilta.

• Laite lukee tekstit myös kauempaa esim. 
seinäkylteistä tai ilmoitustauluilta.

• Apuvälineenä 
erikoissairaanhoidosta/Tukilnja

• Hinta 1720€/2132,80€



Orcam
tekstintunnistuslaitteet

OrCamMyEye 2.0

• Magneeteilla silmälasinsankaan 
kiinnittyvä johdoton 
pienoiskamera

• Lukee tekstit käyttäjälleen 
ääneen.

• Apuvälineenä erikoissairaanhoidos
ta/Tukilnja

• Hinta 4500€/5580€
Esittelyvideot:
https://www.youtube.com/watch?v=LUEHGHlny8Q
https://www.youtube.com/watch?v=29WhzmAcAjU

https://www.youtube.com/watch?v=LUEHGHlny8Q
https://www.youtube.com/watch?v=29WhzmAcAjU


Lisätietoa
hahmottamisen
vaikeudesta ja 
harjoitteista : 
www.hahku.fi
NMI

http://www.hahku.fi/


Lisätietoa oppimisen apuvälineistä: www.smaly.fi Datero

http://www.smaly.fi/


Riikka Marttinen
Erityisasiantuntija 
Toimintaterapeutti
Oppimisen apuvälinekeskus

050 443 0901

Riikka.marttinen@eoliitto.fi

www.eoliitto.fi

mailto:Riikka.marttinen@eoliitto.fi

