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1. Tekstittämisen tarkoitus 

Tämä ohjeistus on laadittu Kieliasiantuntijat ry:n tekemien Ohjelmatekstityksen laatusuositusten 

pohjalta. Ohjeistuksessa neuvotaan, mitä kielellisiä ja kirjoitusteknisiä seikkoja olisi hyvä huomi-

oida tekstityksiä tehdessä. 

Tässä yhteydessä tekstittämisellä tarkoitetaan kielensisäistä tekstittämistä, eli pääasiassa suo-

menkielisten videoiden tekstittämistä suomeksi. Ohjetta voi soveltaa myös englanninkielisten vi-

deoiden tekstittämiseen englanniksi. Videoiden kielensisäinen tekstittäminen on osa Suomen di-

gilain asettamia saavutettavuusvaatimuksia. Tekstittämisen tarkoituksena on tehdä Tampereen 

yliopiston verkossa julkaistavista opetusmateriaaleista saavutettavia erityisesti kuuroille ja huo-

nokuuloisille katsojille. Tarkemmin digilain asettamista vaatimuksista ja siitä, mitä videoita tarkal-

leen tulee tekstittää, voit lukea Opetusvideoiden tekstitysohjeistuksesta. 

2. Tekstityksen laatuluokitus 

Tampereen yliopisto on laatinut opetusvideoiden tekstittämistä koskevan laatuluokituksen. Vi-

deot, jotka tulee lain mukaan tehdä saavutettavaksi, mukailevat joko korkeaa laatua tai hyväk-

syttävää laatua. Videoihin, joita lain vaatimukset eivät koske, voi lisätä tarvittaessa automaatti-

set tekstitykset.  

2.1. Luokka 1 

Ensimmäinen luokka vastaa korkean laadun tekstityksiä. Tekstitykset tehdään ammattitaitoisesti 

ja ne noudattelevat Kieliasiantuntijat ry:n laatimia Ohjelmatekstitysten laatusuosituksia. Korkea-

laatuiset tekstit tehdään erityistapauksissa eli esimerkiksi silloin, kun opetusvideolla on hyvin 

laaja käyttöpotentiaali (esim. MOOC-opintojaksot). 

2.2. Luokka 2 

Toinen luokka vastaa tekstityksen hyväksyttävää laatua. Tekstitys mahdollistaa videon ymmär-

tämisen ja käytön riittävän hyvin, mutta pienet virheet ja epätarkkuudet ovat sallittuja (kuten yk-

sittäiset lyönti- ja oikeinkirjoitusvirheet, yksittäiset ongelmat tekstitysrepliikkien jaottelussa ja 

ajastuksessa tai tekstin asettelussa). Tekstitys luodaan tavallisiin opetusvideoihin, joita lain saa-

vutettavuusvaatimukset koskevat. Tekstitys voidaan toteuttaa myös automaattisesti tuotetun 

tekstityksen jälkieditointina. 

https://kieliasiantuntijat.fi/wp/wp-content/uploads/2021/01/Ohjelmatekstitysten_laatusuositukset_web-versio.pdf
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2.3. Luokka 3 

Kolmatta luokkaa vastaava tekstitys ei täytä lain vaatimuksia. Tällaiset tekstit on tuotettu auto-

maattisesti ilman jälkieditointia. Tekstitys sisältää siis paljon virheitä ja on monin paikoin vaike-

asti ymmärrettävää. Tekstitystä voidaan käyttää opetusvideoissa, joita lain vaatimukset eivät 

koske, mutta joihin halutaan tarjota joitakin saavutettavuusparannuksia tai halutaan kokeilla 

niitä. Käytännössä automaattitekstitystä voidaan käyttää esimerkiksi live-tilanteessa. 

 

3. Tekstitysten kieliseikat 

Ruututeksteissä suositellaan käytettävän yleiskieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeinkirjoituk-

seen ja välimerkkien käyttöön on kiinnitettävä huomiota ja puhekielisyyttä on vältettävä. 

3.1. Murre ja puhekielisyys 

Murretta voidaan käyttää tekstityksissä harkiten. Kannattaa pohtia, onko murteen välittäminen 

lukijalle välttämätöntä. Jos murteen haluaa välttämättä sisällyttää tekstityksiin, se kannattaa tuoda 

esiin esimerkiksi murteellisia persoonapronomineja (mää, mie jne.) käyttäen. Muuten tekstityk-

sissä suositellaan käytettävän yleiskieltä, jotta luettavuus ei kärsi. Puhujan tyyli ja persoona saa-

vat kuitenkin tulla tekstityksissä esiin, eikä puhetta ole tarkoitus yksinkertaistaa liikaa. Tekstityk-

sissä ei siis ole tarkoitus pyrkiä kankeaan kielenkäyttöön, vaan niiden tehtävä on ilmaista puheen 

sisältö siten, että kokonaisuudesta tulee miellyttävä, helposti seurattava ja yhdenmukainen. 

3.2. Tiivistäminen 

Yleensä tekstitykseen ei ole mahdollista sisällyttää aivan kaikkea, mitä puhuja sanoo, varsinkaan 

jos puhe ei ole tarkasti etukäteen suunniteltua ja jäsenneltyä. Tarvittaessa tekstitystä voidaan siis 

tiivistää jättämällä siitä epäolennaisuuksia pois. Tällaisia epäolennaisuuksia voivat olla erilaiset 

täytesanat (niinku, tuota, siis jne.) tai toisto. Pitkiä sanoja ja ilmauksia voidaan lyhentää käyttä-

mällä sanan lyhyempää synonyymia (siksi että -> koska). Myös lyhenteiden käyttö on tekstityk-

sissä yleistä ja sallittua (esimerkiksi -> esim.). Joskus pelkkä tiivistäminen ei kuitenkaan riitä, ja 

tekstittäjä joutuu muokkaamaan kokonaisia lauserakenteita ja mahdollisesti jättämään tekstityk-

sestä joitain asioita kokonaan pois. Tällöin on tärkeää, että puheesta poimitaan sen keskeinen 

asiasisältö, joka ilmaistaan tekstissä uudelleen muotoiltuna. 
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3.3. Kellonajat, luvut ja erikoismerkit 

Tekstityksissä on huomioitava oikeakielisyyden ja välimerkkien lisäksi myös muut kirjoitetun kie-

len konventiot, kuten kellonaikojen merkitseminen sekä numeroiden ja erikoismerkkien käyttö. 

Kellonajoissa erottajana käytetään pistettä. Kellonajoissa käytetään harvoin etunollia, mutta ne 

voidaan merkitä selkeyden vuoksi ilmaisemaan aamuyön tunteja. 

EI NÄIN  VAAN NÄIN  

 
 14:02  

 
 14.02  

 
 24.26 

 
 00.26  

 

Lukusanoissa numerot 1–10 kirjoitetaan yleensä aina auki. Suuremmat luvut merkitään nume-

roilla. Joskus kuitenkin tilan säästämiseksi voi olla perusteltua käyttää myös pienistä luvuista nu-

meromerkintää. Tuhannesta ylöspäin numerot jaetaan kolmen numeron ryhmiin. 

EI NÄIN  VAAN NÄIN  

 
 1400000  

 
 1 400 000  

 

Promillet ja prosentit kirjoitetaan tavallisesti auki, mutta jos tekstissä esiintyy paljon (tarkkoja) pro-

senttilukuja, ne voidaan selkeyden vuoksi merkitä %-merkillä. Valuuttamerkit kirjoitetaan teksti-

tyksissä auki. Huomioi, että numeron ja mahdollisen erikoismerkin tai lyhenteen väliin tulee väli-

lyönti (30 %, 150 kg). 

EI NÄIN  VAAN NÄIN  

 
 Hinta nousi 30 %. 

 
 Hinta nousi 30 prosenttia.  

 
 Hän antoi minulle 20 €. 

 
 Hän antoi minulle 20 euroa.  

 

4. Tekstitysten tekniset kriteerit 

Tekstitys rakentuu repliikeistä, jotka ovat ruudulla näkyviä yksi- tai kaksirivisiä tekstikokonaisuuk-

sia. Niiden tarkoitus on ilmaista puhuttu asia mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi. 
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Onnistunut repliikki tiivistää puheen siten, että lukija pystyy sisäistämään sekä tekstityksen että 

ruudulla näkyvän visuaalisen informaation. 

Tekstityksen laatimisessa ensisijaisia asioita ovat repliikkien pituus ja niiden ajastaminen ruu-

dulle. Tekstityksissä suositeltu lukunopeus on 10–12 merkkiä per sekunti mukaan lukien välilyön-

nit. Repliikin vähimmäiskesto ruudulla on 1 sekunti 20 freimiä, joka käytännössä tarkoittaa vähän 

alle kahta sekuntia. Niin lyhyeen repliikkiin mahtuu kuitenkin korkeintaan vain pari sanaa. Replii-

kin enimmäiskesto taas on 8 sekuntia. Joissakin ohjelmissa (esim. Panopto) repliikki kuitenkin 

näkyy ruudulla siihen asti, että seuraava repliikki alkaa. On äärimmäisen tärkeää, että repliikkien 

lukuaika on tarpeeksi pitkä ja repliikit ovat selkeitä ja jäsenneltyjä, jotta lukija voi tekstin ohella 

seurata myös videota. 

Sen lisäksi, että tekstityksen tulee tiivistää puheessa välitetty informaatio, sen kuuluu mukailla 

puheen rytmiä ja joissain tapauksissa myös kuvaleikkauksia. Äänen seuraaminen on kuitenkin 

aina kuvaleikkausta tärkeämpää, joten tarpeen vaatiessa repliikki voi jatkua yli kuvaleikkauksen. 

Jos repliikki on mahdotonta ajastaa puhujan kanssa samanaikaiseksi, on suotavampaa, että teks-

titys jätättää kuin edistää, sillä puheen sisältöä ei saa paljastaa lukijalle ennenaikaisesti. Tapauk-

sissa, joissa puhuja osoittaa dialla olevaa esimerkkiä ja puhuu siitä, on erityisen tärkeää, että 

tekstitys seuraa puhujan rytmiä. 

Kaikkia tekstityksiin liittyviä kriteerejä ei tarvitse opetella ulkoa. Tekstitysohjelmat osaavat usein 

huomauttaa, mikäli merkkejä on ruudulla liikaa yhtäaikaisesti tai jos lukuaika on liian lyhyt. 

5. Repliikkien koostaminen 

Puhe esitetään ruudussa repliikkeinä. Yhteen repliikkiin sisällytetään tarkoitukseltaan, aiheeltaan 

ja rakenteeltaan yhteenkuuluvia asioita. Katsoja näkee vain yhden repliikin kerrallaan, joten kun-

kin repliikin tulisi sisältää kokonainen ajatus.  

Mahdollisuuksien mukaan virke muotoillaan niin, että sen voi jakaa lauserajalta. Yhteen kuuluvien 

sanojen (verbin osien, substantiivi-ilmauksien, erisnimien osien jne.) tulee aina olla samassa rep-

liikissä. Sama virke voi jatkua repliikistä toiseen, mutta ei mieluiten yli kolmen repliikin. Muutoin 

tekstityksen seuraaminen hankaloituu. Voit tarvittaessa pilkkoa puhetta lyhyiksikin virkkeiksi. 

 

EI NÄIN  VAAN NÄIN  

Se oli pdf:ksi skannattu artikkeli,  
mutta sain sen syötettyä -  
  
käännösohjelmaan.  

Se oli pdf:ksi skannattu artikkeli, -  
  
mutta sain sen syötettyä  
käännösohjelmaan.  
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Päivän viimeisen puheenvuoron pitää  
yliopistomme lempidosentti Maija -  
  
Meikäläinen.  

Päivän viimeisen puheenvuoron pitää -  
  
yliopistomme lempidosentti   
Maija Meikäläinen.  

 

Yksittäisen repliikin on hyvä olla nopeasti luettava ja ymmärrettävä, mitä tukee se, ettei siinä ole 

liian montaa virkettä tai liikaa puhujia. Kannattaa pyrkiä mahdollisuuksien mukaan siihen, että 

repliikissä olisi korkeintaan kaksi virkettä ja enintään kahden puhujan vuorosanat.  

Repliikki jaetaan yhdelle tai kahdelle riville. Jos repliikissä on vain yksi puhuja ja tekstitys mahtuu 

yhdelle riville, käytetään yksirivistä repliikkiä. Jos repliikki täytyy jakaa kahdelle riville, se jaetaan 

siten, että yhteen kuuluvat sanat (verbin osat, substantiivi-ilmaukset, erisnimien osat jne.) ovat 

mahdollisuuksien mukaan samalla rivillä. Ideaalitilanteessa ylärivi on alariviä lyhyempi: tällöin 

tekstitys on silmälle mahdollisimman nopea ja vaivaton lukea. 

EI NÄIN  VAAN NÄIN  

Lämpimästi tervetuloa Maija  
Meikäläinen, aloita toki!  

Lämpimästi tervetuloa  
Maija Meikäläinen, aloita toki!  

Epämääräisyys voi  
aiheuttaa sekaannusta  

Epämääräisyys  
voi aiheuttaa sekaannusta.  

Joskus kysyn, haluatteko  

hintaerottelun.  

Joskus kysyn,  
haluatteko hintaerottelun.  

 

Esimerkeissä on selvyyden vuoksi käytetty lihavointia. Tekstityksissä lihavointia ei käytetä. Lisä-

tietoa luvussa 5.2. 

6. Kirjoitustekniset käytänteet 

6.1. Välimerkit 

Pilkkua ja pistettä käytetään tekstityksissä suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti. Ky-

symysmerkkiä tulisi käyttää vain selkeissä kysymyksissä: esimerkiksi retoriset kysymykset voi 

halutessaan päättää pisteeseen. Huutomerkkiä tulisi käyttää harkiten, koska se on kirjoitettuna 

voimakas välimerkki. Yhdysmerkkiä ja ajatusviivaa, lainausmerkkejä, sulkeita, kaksois- ja puoli-

pistettä sekä kolmea pistettä käytetään tekstityksissä hieman eri roolissa kuin muissa tekstila-

jeissa.   
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6.1.1.  Yhdysmerkki ja ajatusviiva 

Yhdysmerkkiä käytetään yhdyssanojen lisäksi tekstityksissä kahteen erikoistarkoitukseen: sillä 

merkitään virkkeen jatkuminen toiseen repliikkiin (ks. edelliset esimerkit) sekä puhujan vaihtumi-

nen. Kun yhdysmerkillä merkitään repliikin jatkumista, sen eteen tulee välilyönti. Kun sitä käyte-

tään puhujan vaihtumisen merkitsemiseen, se kirjoitetaan kiinni seuraavaan sanaan.  

Näkyykö tämä?  
-Näkyy.  

 
Ajatusviivaa käytetään suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti rajakohtamerkinnöissä 

(ks. Kielitoimiston ohjepankin ohje). Muutoin ajatusviivan käyttöä kannattaa välttää, sillä se voi 

sekoittua yhdysmerkkiin.  

6.1.2.  Lainausmerkit 

Lainausmerkeillä merkitään suora lainaus puheesta, ajatuksesta tai kirjoituksesta. Jos lainaus jat-

kuu useampaan repliikkiin, lainausmerkit merkitään virkkeen alkuun ja loppuun, ei siis joka rep-

liikkiin eikä vain koko lainauksen alkuun ja loppuun. Selkeyden vuoksi kannatta kuitenkin suosia 

epäsuoraa ilmaisua, sillä se on usein lukijalle helpompi hahmottaa. 

6.1.3.  Sulkeet 

Sulkeita käytetään, kun halutaan kuvailla äänimaailmaa. Niitä ei siis käytetä puheen yhteydessä 

esimerkiksi tarkennuksiin. Äänimaailmaa kuvataan vain, jos se on ajan puitteissa mahdollista, ja 

äänet ovat sisällön välittymisen kannalta olennaisia. Toinen sulkeiden käyttötapa on puhujan il-

maiseminen. Jos puhujaa ei näy kuvassa, mutta katsojan on tärkeää tietää, kuka puhuu, sulkeissa 

voidaan kertoa puhujan nimi.  

 
(Kolahdus.)     (Mäkinen:) Aloitetaan vain.  

  
(Naurua.)     (Nainen:) Oliko täällä joku ongelma?   

6.1.4. Kaksois- ja puolipiste 

Kaksoispistettä ja puolipistettä tulee käyttää harkiten. Käytännössä kaksoispistettä käytetään vain 

lainausmerkkien edellä. Puolipisteen käyttö on harvoin pakollista, ja se on syytä korvata muilla 

välimerkeillä. 
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6.1.5.  Kolme pistettä 

Kolmea pistettä käytetään lähinnä silloin, jos puhujan lause jää kesken tai lauseen sisällä on sel-

keä tauko. Melko usein kolmen pisteen sijasta voi kuitenkin käyttää myös yhtä pistettä.  

Katsotaanpa…     Eli se on tällainen… kuvio.  

Nyt sen pitäisi näkyä.  

6.2. Tekstin muotoilu: kursiivi 

Tekstityksessä tekstiä muotoillaan tarvittaessa kursiivilla. Lihavointia tai alleviivausta ei käytetä. 

Toistaiseksi tekstityksissä käytetty kursiivi ei näy Panopton videoissa. Kursiivia käytetään muuta-

maan eri tarkoitukseen. 

 

Kursivoinnilla erotetaan tekstistä esimerkiksi vieraskieliset sanat sekä teosten nimet. Sanat kur-

sivoidaan kokonaan mukaan lukien niihin mahdollisesti liittyvät taivutuspäätteet.  

 
Tämäkin lukee yleensä    Lajien synty on esimerkki  
white paperissa.    alansa merkkiteoksesta.  

 

Lisäksi kursivointia käytetään, kun äänen lähde poikkeaa kuvassa näkyvien henkilöiden pu-

heesta, eli jos ääni kuuluu esimerkiksi oven takaa, puhelimesta tai tietokoneelta. Tällöin kannat-

taa lisäksi kirjoittaa sulkuihin, mistä ääni kuuluu. Kursiivia ei käytetä, jos puhuja on kuulijan 

kanssa samassa tilassa, mutta ei vain näy kuvassa puhuessaan. Liiallista kursiivin käyttöä kan-

nattaa välttää, koska se on raskasta lukea: jos luennoitsija esimerkiksi näyttää ruudultaan videon, 

ei videon puhetta tarvitse kursivoida, koska äänen lähde on muutenkin selvillä. 

6.3. Krediittirepliikki 

Tekstittäjä lisää videon loppuun niin sanotun krediittirepliikin eli tiedon siitä, kuka videon on teks-

tittänyt. Krediittirepliikin muotoon on muutamia eri vaihtoehtoja, mutta yliopiston videoissa on käy-

tetty seuraavaa muotoa:  

 
Tekstit: Maija Meikäläinen  

  
Tarvittaessa krediittirepliikin voi jakaa kahdelle riville. Krediittirepliikki liitetään videon loppuun, 

kun muuta tekstitystä ei enää tarvita. Repliikille annetaan lukuaikaa lukuaikasuositusten mukai-

sesti. 
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