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TEKSTITYSPALVELUN 
NYKYTILANNE JA 
LAKIUUDISTUS

Kotimaisen tv-ohjelmien tekstityksen kehitys on 
ollut myönteistä vuodesta 2011 lähtien, jolloin 
laki tuli voimaan.

Tällä hetkellä YLE, MTV ja Nelonen 
tekstittävät.

Nykyinen sähköisen viestinnän palvelulaki 
SVPL (2018). Kotimaisten ohjelmien tekstitys: 
YLE 100 % Kaupalliset kanavat 75 %

 Suorien ohjelmien tekstitys on ollut tällä 
aikajaksolla haaste. 

Tilausohjelmapalvelujen kotimaisten ohjelmien 
tekstitys näkyy parhaiten Yle Areenassa. 
Suurin osa Areenan sisällöstä on tekstitetty. 
Kaupallisten kanavien sisältö riippuu koneesta 
ja verkkoselaimesta.



Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti kevättalvella 2019 sähköisen

viestinnän palvelulain uudistuksen.

 Valmistelun taustalla on viime vuonna EU:n päivitetty audiovisuaalisten 

mediapalveludirektiivi. Nyt vuorossa on kansallinen lainsäädännön 

valmistelu, arvioidaan nykyistä lakia ja mitä muutoksia on tehtävä. 

 Direktiivissä annetaan muun muassa velvoitteita enemmän yleisesti 

mediasisältöjen esteettömyyteen, suoratoisto-ohjelmien esteettömyyteen 

ja annetaan valvontaviranomaisille enemmän vastuuta valvontaan.

SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELULAIN 
VALMISTELU



 ”Kehitetään saavutettavuutta lisääviä teknologioita ja turvataan erityisryhmien 

palvelutaso.  Saavutettavuuden ja erityisryhmien palvelun varmistaminen on 

valtion tärkeä tehtävä. Eri ryhmien palvelutaso varmistetaan myös 

mediapalveluiden osalta. Tätä tehdään muun muassa lainsäädännön avulla. ”

 ”Ääni- ja tekstityspalveluihin liittyvän puheentunnistusteknologian kehittyessä 

täytyy pitää huolta siitä, että myös suomen-, ruotsin-, saamen- ja 

viittomakielisten mediapalveluiden osalta voidaan hyödyntää uusia 

teknologioita.”

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS –
KESÄ 2018
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1. TEKSTITYKSEN 
LAADUN VAATIMUS 
KIRJATTAVA LAKIIN

Tekstityksen laadun vaatimus on 
kirjattava lakiin.

 Nelosen kotimaisten tv-ohjelmien 
tekstityksessä käytettävä 
puheentunnistustekniikka ovat nostaneet 
laatuasian keskiöön. Tekstityksessä ei ole 
tarkkuutta sanoissa, ei ole yksilöity puhujat 
erikseen ja kieliopilliset tarkistukset 
puuttuvat.

Kuulovammaisten katsojien mukaan 
Nelosen tuottama tekstitys on epätarkka ja 
jättää katsojat arvaamaan ja 
päättelemään onko tekstitettävä sisältö 
paikkaansa pitävä. Palvelua ei haluta 
käyttää, koska se vie huomion muualle.







1. TEKSTITYKSEN 
LAADUN VAATIMUS 
KIRJATTAVA LAKIIN

 Lakiesityksessä on kirjaus 
laaduntavoitteesta, tämä on erittäin 
positiivinen asia.

 Lakiesityksessä maininta: ”Tekstityksen tulee 
olla riittävän selkeää ja ymmärrettävää 
katselijoille.”

 Haasteena on mm. miten liikenne- ja 
viestintävirasto (Traficom) valvoo tätä. 
Tarvitaan selkeä asiantuntijaryhmä ja 
toimintatapa, miten laatua seurataan 
jatkossa systemaattisesti.

Traficomin valvontatehtävät laajenevat 
lakiesityksen pohjalta.



1. TEKSTITYKSEN 
LAADUN VAATIMUS 
KIRJATTAVA LAKIIN

Kieliasiantuntijat ry koordinoi 
tekstittämisen laatumallin ryhmää:

Tv- ja suoratoistopalvelujen tekstitykset. 
Suomen kielen osalta kevättalvella.
Kootaan elementit mistä koostuu hyvä 
tekstitys.
Yhteisten käytänteiden rakentaminen
Pyritään varmistamaan tekstityksen laatu.
Valmistuu marraskuussa 2020.
Laatumalli toimii laadunvalvonnan 
tukimallina. 

Miksi?
 Jokaisella käännöksiä tuottavalla 
organisaatiolla on omat mallit ja 
vaatimukset, käytänteet vaihtelevat
Uudet laitteet, esim. älypuhelimet ja 
tabletit asettavat tekstityksille uusia 
vaatimuksia.



2. TILAUSOHJELMA-
PALVELUUN LISÄÄ
TEKSTITYKSIÄ

Kotimaisten tilausohjelmapalvelujen 
tekstitys on tehtävä velvoittavaksi. Koskettaa 
ilmaisia ja maksullisia tilausohjelmapalveluja

 Lakiesityksessä ehdotetaan 30 %. 

 Tämä ei riitä Kuuloliiton mielestä, vaan 
tarvitaan porrattainen tavoite ja 
siirtymäajat.

 Esimerkki siirtymäajasta vuoden 2021 –
2024 välillä : 30 – 50 – 70 - 90 %.

 Katsotaan tuleeko tästä kirjaus lakiin vai 
asetustasolle (tv- ja radiotoiminnan 
asetus). Eduskunnan liikenne- ja 
viestintävaliokunta voi ottaa kantaa.



3. SUORIEN TV-
LÄHETYSTEN 
TEKSTITYSTÄ 
LISÄTTÄVÄ

Lakiesityksessä ei ole mainintaa 
asiasta. Todennäköisesti tv- ja 
radiotoiminnan asetuksessa 
määritellään tarkemmin, valmistelu 
käynnistyy syksyllä 2020.

Suorien ohjelmien tekstitys on ollut 
tällä aikajaksolla haaste. 
Nykyasetuksen mukaan uusinnan 
yhteydessä tekstitetään alun perin 
suorat lähetykset 24 tunnin sisällä. 
Tilauspalveluohjelmat (vrt. 
suoratoistopalvelut) tekstitetään 
mahdollisimman pian.



3. SUORIEN TV-
LÄHETYSTEN 
TEKSTITYSTÄ 
LISÄTTÄVÄ

 Kuuloliitto ehdottaa 4 vuoden 
siirtymäaikaa (v. 2021 - 2024) 
kotimaisten sisältöjen tekstitykselle 
tilausohjelmapalvelussa portaittain 
kasvavaa tavoiteprosenttia: 30 – 50 –
70 – 90. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
vuonna 2021 tilausohjelmapalvelujen 
kotimaisista ohjelmista tekstitettäisiin 
30 % ja vuonna 2024 ohjelmista 
tekstitettäisiin 90 %. 

Katsotaan, lausuuko eduskunnan 
liikenne- ja viestintävaliokunta asiasta.

 Syksyllä 2020 asetuksen 
valmistelussa voidaan vaikuttaa myös.



 ”Tämän tekniikan kehittymistä tuleekin seurata ja harkita tarkoin, 
missä vaiheessa olisi kohtuullista asettaa simultaanisia tekstitys- ja 
tulkkauspalveluita koskevia velvoitteita laajemmin kuin mitä tässä 
hallituksen esityksessä.”

 ”Valiokunta pitää tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö 
seuraa tekniikan kehitystä erityisesti uusien toimintatapojen, kuten 
verkkolähetysten, osalta ja ehdottaa tarvittaessa säännösten 
muuttamista.”

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN 
MIETINTÖ 23.11.2017
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4. LISÄÄ 
TEKSTITETTÄVIÄ 
SISÄLTÖJÄ 

 Kuulovammaisille katsojille tulee 
saada laajemmat 
valinnanvapausmahdollisuudet 
seurata kotimaisia tekstitettyjä 
sisältöjä televisiossa ja 
tilausohjelmapalvelussa. 

Lakiesityksessä ei ole mainintaa 
laajentamisesta. Kuuloliitto on 
ehdottanut tekstityksen laajentamista 
myös muille kanaville.

Kuuloliitto on muistuttanut, että 
kuulovammaiset katsojat ovat myös 
kuluttajia ja maksulliset 
tilausohjelmapalvelut ovat syytä 
tekstittää. 



 Vuoden 2019 aikana LVM kävi keskusteluja kehittämistarpeista 

sidosryhmien kanssa ja pyysi lausuntoja. Kuuloliitto lausui.

 Ensimmäinen lakiluonnos marraskuussa 2019. Lausuntoaikaa oli 

tammikuuhun 2020 saakka.

 LVM järjesti kuulemistilaisuuden helmikuussa 2020, jossa kuultiin 

yhteenvetoa lausunnoista. 

 Kävin keskusteluja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan 

kansanedustajien kanssa maaliskuussa 2020.

SVPL:N TILANNE NYT



 HE-lakiesitystä odotettiin huhtikuulle 2020, mutta viivästyi 

poikkeustilanteen takia. 

 HE-lakiesitys siirtyi eduskunnan käsittelyyn kesäkuussa 2020 ja 

lomatauko tuli väliin, varsinaiseen käsittelyyn syyskuussa 2020.

 16.9 eduskunnassa lähetekeskustelu. Lakiluonnos on mennyt  

valiokuntiin käsiteltäväksi. Ensisijainen valiokunta on liikenne- ja 

viestintävaliokunta.



 Valiokunta tekee muistion lakiesityksestä ja tekee tarvittavat 

muutokset.

 Valiokunta voi muuttaa muutamia pykäliä tai tehdä 

selvityspyyntöjä LVM:lle.

 Laki vahvistetaan todennäköisesti lokakuu-marraskuu aikana

 Laki tullee voimaan joulukuussa 2020. Direktiivin voimaantulon 

takaraja on 21.12.2020 mennessä kansallisella tasolla. 



Liikenne- ja viestintävaliokunta: 

Kuuloliitto on kutsuttu asiantuntijakuulemiseen liikenne- ja 

viestintävaliokuntaan, ajankohta on ensi viikolla to 15.10. 

Asiantuntijakuulemisessa on ollut mm. Kieliasiantuntijat ja 

asiantuntijalausunnon on antanut Kuurojen Liitto.

Sivistysvaliokunta: 

On antanut lausuntonsa

VALIOKUNTAKÄSITTELY



”Hallituksen esityksessä tähän säännökseen ehdotetaan lisättäväksi 

vaatimus ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä 

tilausohjelmapalveluiden ohjelmistoihin, joissa ääni- ja 

tekstityspalvelun osuuden tulee ehdotuksen mukaan olla 30 %. 

Lisäksi ehdotetaan säännökseen lisättäväksi tekstitystä koskeva 

laatuvaatimus. Laatuvaatimuksen täyttyminen edellyttää esityksen 

mukaan, että tekstitysvelvollisuuden alaisissa ohjelmissa tekstitys 

toteutetaan katsojan kannalta riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. 

Liikenne- ja viestintävirasto arvioi tekstityspalvelun laadun 

riittävyyttä. ”



”Sivistysvaliokunta kannattaa edellä todettuja ehdotuksia. Valiokunta 

pitää tärkeänä, että tekstityspalvelun laatua arvioitaessa otetaan 

huomioon esityksessä esitetyin tavoin tekstityksen laatuun liittyvät 

standardit ja tekninen kehitys, mutta myös alan toimijoille 

kiristyvistä laatuvaatimuksista aiheutuvien lisäkustannusten 

kohtuullisuus.

Valiokunta pitää tärkeänä tilausohjelmapalveluilta vaaditun ääni- ja 

tekstityspalvelun osuuden nostamista ehdotetusta 30 prosentista 

riittävän siirtymäkauden jälkeen, sillä televisio-ohjelmien 

seuraaminen tilausohjelmapalvelujen kautta on käynyt yhä 

yleisemmäksi. Esteettömyyden toteutuksessa tulee huomioida 

erityisesti myös vammaiset lapset.”



”Saamansa asiantuntijaselvityksen perusteella sivistysvaliokunta 

toteaa, että edellä mainittujen toimien lisäksi on useita muitakin 

toimia, joilla televisiolähetysten esteettömyyttä voi parantaa. 

Esimerkiksi ääni- ja tekstityspalvelulla mahdollistetaan 

näkövammaiselle tekstitetyn televisio-ohjelman seuraaminen, mutta 

ääni- ja tekstityspalvelua ei edellytetä suomen- tai ruotsinkielisiin 

televisio-ohjelmiin. Yleisradion kanssa on saadun lausunnon mukaan 

jo pitkään tuloksetta neuvoteltu esimerkiksi mahdollisuudesta saada 

ääni- ja tekstityspalvelu suomen- ja ruotsinkielisten uutis- ja 

ajankohtaisohjelmien vieraskielisiin osuuksiin.”



”Uutis- ja ajankohtaisohjelmat sisältävät paljon aineistoa, joissa 

haastatellaan vieraskielisiä henkilöitä ja nämä osiot ovat näkevien 

henkilöiden luettavissa ruudulta käännettynä, mutta aineisto jää 

edelleen näkövammaisilta ihmisiltä saavuttamatta. Yleisradio on 

lausunnon mukaan tällä hetkellä ainoa toimija, joka tarjoaa 

viittomakieliselle yhteisölle omakielistä ohjelmaa sekä suoraan 

viittomakielellä tuotettuna että tulkattuna.

Asiantuntijalausunnossa on myös esitetty, että julkisen palvelun 

kotimaiseen elokuva- ja draamaohjelmistoon olisi liitettävä 

kuvailutulkkauspalvelu (audio description). Tämä velvoite edistäisi 

näkövammaisten mahdollisuuksia päästä osallisiksi elokuvista 

yhdenvertaisesti muiden väestöryhmien kanssa. ”



Yk:n vammaisten 
henkilöiden 
ihmisoikeus-

sopimus 

TV-yhtiö ja 
kotimainen 

tekstitettävä 
sisältö

Tekstityksestä 
hyötyvät 

kuulovammaiset 
TV-KATSOJAT 
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Sähköposti:

Sami.virtanen@kuuloliitto.fi

KIITOS HUOMIOSTANNE! 

KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA?

mailto:Sami.virtanen@kuuloliitto.fi

