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• Verkkovideoiden tekstitys noudattaa pitkälti 
samaa kaavaa.
Samat symbolit (kuvakkeet) toistuvat eri 
alustoilla videoruudun alalaidassa. 

Käymme läpi kaksi esimerkkiä. 
Voit soveltaa näitä tekstityksen päälle 
kytkemiseen eri alustoilla. 



Tekstitykset Yle-
Areenassa: 
https://areena.yle.fi/tv

• Etsi Areenasta haluamasi 
sarja/ohjelma ja valitse se.

• Käytämme esimerkkinä 
suomenkielistä 
animaatiosarja Pasilaa. 
Tekstitykset kytket päälle 
samaa kaavaa noudattaen 
kaikissa Areenan 
tekstitetyissä ohjelmissa. 

https://areena.yle.fi/tv


1.
• Kytke ohjelma päälle, 

painamalla haluamasi 
jakson päältä tai 
painamalla ”Katso”.

• Ohjelma alkaa automaattisesti 
(tietokoneella).

• Puhelimella/tabletilla paina vielä 
ruudun päällä olevaan Play-symbolia 



2.

• Ohjelma on alkanut. 
Mistä löydät 
tekstitykset? 



3.

• Vie hiiresi 
ohjelmaruudun 
päälle. Etsi 
alareunassa oleva 
puhekuplan kuva.

• Kun viet hiiresi 
puhekuplan päälle, 
ilmestyy teksti 
Tekstitykset. 

• Paina puhekuplan 
päältä.



4.

• Puhekuplasta 
painamalla avaat 
tekstitysvalikon.

• Mitä seuraavaksi?



5.

• Paina kohdasta Off

• Avautuu uusi 
valikko:
valitse 
ohjelmatekstitys



6.

• Ohjelman päälle 
ilmestyy nyt tekstitys.

• Jos tekstitys on 
mielestäsi liian 
pientä/suurta, voit 
muuttaa sen kokoa.

• Paina tässä 
tapauksessa 
uudelleen 
puhekuplan kuvaa.

• Valitse Tekstitykset 
asetukset



7.

• Paina 
Aseta tekstityksen 
koko



7.

• Valitse koko 
kohdan vieressä 
näet 
prosenttiluvun. 
Paina siitä ja 
kokeile, mikä on 
sinulle sopiva 
tekstityksen koko.   

• Näet ruudulla, 
miltä tekstitys 
näyttää eri 
kokoisina. 



8.

• Kun olet säätänyt 
tekstityksen 
sopivan kokoiseksi, 
valitse Käytä.

• Tämän jälkeen voit 
katsoa ohjelmaa 
tekstitettynä. 



Tekstitykset 
YouTubessa
https://www.youtube.com/

• YouTubesta voit etsiä erilaisia 
videoita. 
YouTube videoita myös 
upotetaan monille sivustoille.

• Kaikkia videoita ei ole 
tekstitetty.

• Käytämme esimerkkinä 
Kuuloliiton laatimaa 
saavutettavuus –videota. 
Tekstitykset kytket päälle samaa 
kaavaa noudattaen kaikissa 
YouTuben tekstitetyissä 
ohjelmissa. 

https://www.youtube.com/


1.

• Videoruudun alalaidassa näet 
YouTuben komennot. 
Etsi tekstidokumenttia 
muistuttava symboli. Sen 
päällä leijuu Tekstitykset (c). 
Symboli ilmoittaa, että video 
on tekstitetty.

• Paina Tekstitys –kuvaketta. 
Tekstitys ilmestyy ruudulle.



2.

• Mitä jos tekstitys –kuvake ei 
toimi ja tekstitys ei ilmesty?



• Paina tekstitys –kuvakkeen 
vieressä olevaan Asetukset 
symbolia (ratas) 

• Asetukset valikossa näet 
Tekstitykset. 

• Paina kohdasta Ei käytössä.

3.



• Paina kohdasta Suomi (tai muu 
valittavissa oleva, haluamasi 
kieli). 

3.



• Voit nyt katsoa videota 
tekstitettynä.

3.



• Jos tekstitys näkyy huonosti, 
voit säätää tekstityksiä 
Asetusten kautta.

• Valitse Tekstitykset ja Valinnat

4.



• Kokeile erilaisia tekstityksen 
näkymiä ja säädä itsellesi 
mieleiseksi.

5.



• Tällä hetkellä kotimaisista TV-ohjelmissa näkyy parhaiten 
tekstitykset Ylellä, MTV-kanavalla ja Neloskanavalla.

• Ylellä ja MTV:llä saa tekstitykset käyttöön ns. digitaalisella 
tekstityksellä. 

• Nelosella tekstityksen saa käyttöön teksti-tv-sivulla 333.

TV – tekstityksen käyttöönotto



- Ylen ja MTV:n suomen- ja ruotsinkielisiin tv-ohjelmiin saa tekstityksen 
valitsemalla vastaanottimen tekstityskieleksi hollannin. 

- Jos haluat, että ohjelmatekstitys on aina näkyvillä, valitse vastaanottimen 
ensisijaiseksi tekstityskieleksi hollanti (vastaanottimesta riippuen esim. 
hol/ned/dut) ja toissijaiseksi kieleksi suomi. Lisätietoja 
tekstityskieliasetuksista saat laitteen käyttöoppaasta.



- Voit käynnistää tekstityksen myös ohjelmakohtaisesti (jolloin tekstitys ei 
ole jatkuvasti näkyvillä): aktivoi tekstitys tv-ohjelman alussa kaukosäätimen 
tekstityspainikkeella ja valitse tv-ruutuun ilmestyvästä valikosta hollanti.

- Ylen ja MTV:n HD-kanavilla (teräväpiirtokuva) ei käytetä hollanti-
kielikoodia, vaan tekstityspalvelun saa käyttöönsä valitsemalla 
tekstityskieleksi "kuulorajoitteinen" , "heikkokuuloiset", "huonokuuloisille", 
"Hard of Hearing" tai "HoH" vastaanottimesta riippuen.

- Jos vastaanottimen tekstityskielivalikosta ei löydy hollantia tai tekstitys ei 
tule ruutuun, vaikka tekstitys on asetettu olemaan aina näkyvillä, ohjelmaan 
ei ole ohjelmatekstitystä saatavilla.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• Asetus-valikon Käyttökokemus-
osiosta pystyy valitsemaan 
Kielet, ja sieltä avautuu näkymä, 
jossa määritellään yleisellä 
tasolla ääniraita, vaihtoehtoinen 
ääniraita sekä tekstitys. 

• Valitse tekstityksestä 
”kuulovammaisille”.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• Asetuksissa 
helppokäyttötoiminnot: 
Tekstityksen kokoa voi myös 
määritellä.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• Tekstityksen valinta: kuvan 
oikealla puolella on ratas, josta 
avautuu tekstityksen 
kielivaihtoehdot.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• Ylen ohjelmat.

• Tekstityksen valinta: valitaan 
SUOMI ja sen perässä oleva 
”korvaikoni”.

• Yhtenä vaihtoehtona on SUOMI 
(ilman korvaikonia), tekstitys ei 
näy. Ei valita tätä.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• MTV:n ohjelmat.

• Tekstityksen valinta: valitaan 
HOLLANTI.

• Yhtenä vaihtoehtona on SUOMI 
(ilman korvaikonia), tekstitys ei 
silti näy. Ei valita tätä.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• MTV:n ohjelmat.

• Tekstityksen valinta: valitaan 
HOLLANTI.

• Yhtenä vaihtoehtona on SUOMI 
(ilman korvaikonia), tekstitys ei 
silti näy. Ei valita tätä.



ESIMERKKI: ELISA VIIHTEEN DIGIBOKSI

• Nelosen ohjelmat.

• Valitaan teksti-tv-sivu 333.

• Harmittavasti tekstityksen laatu 
on heikko, koska kanava käyttää 
puheentunnistukseen nojaavaa 
automaattista tekstitystä.



Ohjelman tekstityksestä lisätieto

• Yle
• Tulee ruudun oikealle 

yläkulmalle.

• Tämä kuvake kertoo 
ohjelmassa on teksti.tys



Ohjelman tekstityksestä lisätieto

• Yle

• Tulee ruudun oikealle 
yläkulmalle.

• Tämä kuvake kertoo 
ohjelmassa on tekstitys





Ohjelman tekstityksestä lisätieto

• MTV
• Tulee ruudun VASEMPAAN 

yläkulmaan: ”Ohjelma on 
tekstitetty suomeksi”

• Nelonen
• Tekstitys teksti-tv-sivu 333.




