
Tekstipuhelu helpottaa ja nopeuttaa asiointia 

Tekstipuhelut ja tekstipuheluiden välityspalvelu tarjoavat kuuroille, kuulo-, kuulonäkö- ja 

puhevammaisille mahdollisuuden hoitaa asiointia muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaisella tavalla. 

Palvelua voi hyödyntää internetin kautta täysin maksutta. Tekstipuhelut onnistuvat nykyisin myös 

älypuhelimella ja lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus tilata palveluun liitettävä henkilökohtainen 

puhelinnumero, mikä mahdollistaa myös käyttäjälle tulevien puheluiden vastaanottamisen 

tekstipuhelupalvelun välityksellä.   

Tekstipuhelupalvelun tarjoaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tuella Kiinteistö Oy Valkea 

Talo ja palvelua tuottaa ICT-palveluyhtiö VSP.  Palvelun käytön edellyttämät laitteet myöntää yleensä 

käyttäjän kotikaupunki tai -kunta. Tekstipuhelupalveluja voi käyttää myös kuuleva henkilö soittamalla 

palvelun numeroihin. Tällöin välittäjä välittää puheen tekstimuodossa puhelun vastaanottajalle. 

Tutustu internetpalveluun osoitteessa www.tekstipuhelu.fi 

Internetpalvelun käyttöön riittää tavallinen tietokone, jossa on internetyhteys. Palvelun käyttö edellyttää 

rekisteröitymistä, joka tehdään samassa internetosoitteessa. Rekisteröitymisen jälkeen saat käyttöösi 

henkilökohtaiset tunnukset, joilla maksutonta palvelua voi käyttää.   

Palvelu on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja sen avulla voit hoitaa asiointia itsenäisesti.  

Välittäjät ovat koulutettuja ammattilaisia ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Tekstipuhelut onnistuvat myös matkapuhelimella  

Tekstipuhelut onnistuvat nykyisin myös Android-matkapuhelimella, jossa on tietoliikenneyhteys. 

Tekstipuhelupalvelun internetsivuilta löydät kattavat ohjeet tämän sovelluksen asentamiseen ja käyttöön.  

Tekstipuhelu matkapuhelimella helpottaa ja lisää asioinnin mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta.   

Oma puhelinnumero mahdollistaa myös puheluiden vastaanottamisen palvelun kautta 

Käyttäjät saavat halutessaan käyttöönsä tekstipuhelupalveluun liitettävän henkilökohtaisen 

puhelinnumeron, mikä mahdollistaa myös käyttäjälle tulevien puheluiden vastaanottamisen palvelun 

kautta. Palveluun liitetty oma puhelinnumero helpottaa huomattavasti kaikenlaista asiointia.  

Voit jättää oman numerosi ja soittopyynnön esimerkiksi lääkärikeskusten ajanvaraukseen ja virastoihin ja 

käyttää sitä vaikkapa käyntikorteissasi. Oman puhelinnumeron käyttö on toistaiseksi sidottu 

tietokoneeseen, mutta palvelua kehitetään jatkuvasti. 

 

Tekstipuhelut perinteisillä puhelimilla 

Tekstipuheluja voidaan soittaa myös lankapuhelinverkossa erityisellä tekstipuhelinlaitteella. Puheluissa 

käytetään tällöin perinteistä tekstipuheluiden välityspalvelua, jossa soittava henkilö kommunikoi välittäjän 

kanssa tekstin avulla ja välittäjä välittää viestin puhuttuna vastaanottajalle. Palvelussa on tekninen 

mahdollisuus myös puhekytkentään eli kuulovammainen henkilö voi halutessaan puhua omat osuutensa ja 

hänelle kirjoitetaan kuulevan henkilön vastaus. Tekstipuhelupalvelua voi käyttää myös tietokoneeseen 

asennetulla tekstipuheluohjelmalla. Numerot tekstipuheluiden välityspalveluun löytyvät osoitteesta 

www.tekstipuhelu.fi  

http://www.tekstipuhelu.fi/
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