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KOOSTE ESTEETTÖMYYTTÄ KOSKEVISTA TOIMINTASUUNNITELMISTA 

 

YLEISRADIO OY 

Audiovisuaaliset palvelut  

o TV-kanavat: YLE TV1, YLE TV2, Yle teema ja Yle Fem 

o Suoratoistopalvelut: Yle Areena ja Yle Arenan 

Viittomakielen tulkkaus  

Vuosina 2022-2023 Yle tulee julkaisemaan viittomakielelle tulkattua sekä viittomakielistä sisältöä tv-

uutisissa, ajankohtaisissa keskusteluohjelmissa, eduskunnan kyselytuntien tv-lähetyksissä, 

yhteiskunnallisesti merkittävissä erikoislähetyksissä sekä lastenohjelmissa. Myös muiden sisältöjen 

sekä lastensisältöjen tulkkausta selvitetään ja pyritään lisäämään vuosina 2022-2023. Viittomakielelle 

tulkatut ja viittomakieliset sisällöt julkaistaan tv:n lisäksi Yle Areenassa. 

Ohjelmatekstitys 

Vuosina 2022-2023 ohjelmatekstitys tulee olemaan tarjolla kaikkiin Ylen tv-ohjelmiin paitsi suoriin 

urheilu- ja musiikkilähetyksiin sekä alueuutisten suoriin ensilähetyksiin. Laatua tarkkaillaan muun 
muassa tekstittäjien tekemällä vertaisarvioinnilla. Suorien lähetysten tekstitysten laatua parannetaan 
kehittämällä ja ottamalla asteittain käyttöön respeaking-tekniikkaa, joka hyödyntää automaattista 
puheentunnistusteknologiaa. Tv:ssä julkaistut ohjelmatekstitykset tullaan julkaisemaan Areena-
tallenteissa aina, kun se on teknisesti mahdollista. Vuodesta 2022 alkaen tekstitykset on käytettävissä 
myös Yle Areenan suorissa tv-lähetyksissä. Vuosina 2022-2023 Yle Areenaan tekstitysten taakse 
pyritään rakentamaan taustapalkki parantamaan erottumista kuvasta. 

Äänitekstitys 

Vuosina 2022 - 2023 Yle tulee toteuttamaan äänitekstityksen kaikkiin vieraskielisiin, 
käännöstekstitettyihin ohjelmiin. Myös aktiivista työtä uutislähetysten äänitekstityksen teknisten 
ongelmien korjaamiseksi ja palvelun uudelleen käynnistämiseksi jatketaan. Äänitekstitystä tuotetaan 
sekä suomeksi että ruotsiksi, ja se on saatavilla kaikissa Yle Areenassa julkaistavissa vieraskielisissä, 
käännöstekstitetyissä ohjelmatallenteissa. Vuodesta 2022 alkaen äänitekstitykset on käytettävissä 
myös Yle Areenan suorissa tv-lähetyksissä.  

Kuvatulkkaus 

Vuosina 2022 - 2023 Yle tulee esittämään kuvailutulkattuna pääosin uusia draama- ja 
dokumenttielokuvia, mutta myös lastenohjelmia. Kuvailutulkkauksia tehdään elokuvien lisäksi entistä 
enemmän myös draamasarjoihin, ja vuosina 2022-23 tullaan kokeilemaan live-lähetyksen 
kuvailutulkkausta. Kuvailutulkkaukset julkaistaan tallenteina Yle Areenassa.  Vuodesta 2022 alkaen 
kuvailutulkkaukset on käytettävissä myös Yle Areenan suorissa tv-lähetyksissä. 

Muut oheispalvelut 

Vuosina 2022 - 2023 Yle tulee julkaisemaan uutisia päivittäin selkosuomeksi ja selkoruotsiksi sekä 
tv:ssä että radiossa. Selkokieliset uutiset julkaistaan myös Yle Areenassa. Selkokieli palvelee mm. 
maahanmuuttajia ja muita kielenoppijoita, ikääntyneitä sekä suomalaisia, joilla on vaikeuksia puheen 
tai kirjoituksen ymmärtämisessä. Vuosina 2022 - 2023 Ylen asiakaspalveluun ja tekniseen neuvontaan 
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on mahdollisuutta olla yhteydessä monin eri keinoin. Viestin voi lähettää kirjallisessa muodossa, Yleen 
voi soittaa puhelimitse ja asiointi onnistuu myös viittomakielellä Chabla-sovelluksen kautta. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Ylen sisältöjen esteettömyyttä parantavat palvelut toimivat sekä televisiossa että Yle Areenassa eri 
sovelluksilla ja selainversioilla. Tarkempia tietoja Yle Areenan käytöstä eri laitteilla kerrotaan Ylen 
verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi. Ylen palveluiden saavutettavuudesta tietoa saa suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi. Yle Areenan saavutettavuudesta ohjeistetaan suomeksi ja ruotsiksi. Ylen tekninen 
neuvonta auttaa myös esteettömyyttä edistävien palveluiden toiminnan suhteen niin kirjallisesti, 
puhelimitse kuin viittomakielelläkin. 

 

  

https://ohjeet.areena.yle.fi/hc/fi
https://ohjeet.areena.yle.fi/hc/sv
https://yle.fi/aihe/yleisradio/saavutettavuus
https://svenska.yle.fi/tillganglighet
https://yle.fi/aihe/about-yle/accessibility
https://ohjeet.areena.yle.fi/hc/fi/articles/360010348339-Saavutettavuus-Areenassa-
https://ohjeet.areena.yle.fi/hc/sv/articles/360010348339-Tillg%C3%A4nglighet-p%C3%A5-Yle-Arenan
https://asiakaspalvelu.yle.fi/s/?language=fi
https://asiakaspalvelu.yle.fi/s/?language=fi
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SANOMA MEDIA FINLAND OY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: Nelonen 
o Suoratoistopalvelu: Ruutu 

Viittomakieli ja kuvatulkkaus 

Sanomalla ei ole suunnitelmia käyttää viittomakielen tulkkausta eikä kuvailutulkkausta vuosina 2022 - 
2023. 

Ohjelmatekstitys 

Ohjelmatekstitystä käytetään Nelonen-kanavan kotimaisissa sisällöissä Nelonen-kanavalla ja Nelonen 
kanavalla esitetyissä ohjelmissa Ruutu-palvelussa. Ohjelmatekstitys kattaa 75-90 prosenttia Nelonen-
kanavan kotimaisista sisällöistä Nelonen-kanavalla ja Nelonen kanavavalla esitetyistä ohjelmista 
Ruutupalvelussa.  Pyrimme kehittämään laatua kaikissa palveluissamme, huomioiden kuitenkin, että 
esteettömyyspalveluilla ei ole tunnistettua kaupallista arvoa. Kartoitamme mahdollisuuksia hyödyntää 
HbbTV-teknologiaa ja sen tuomia lisäominaisuuksia esteettömyyspalveluiden tarjoamiseksi. Tavoite 
tarjota ohjelmatekstitystä 75 - 95 % em. ohjelmistosta. 

Äänitekstitys 

Äänitekstitystä tarjotaan Nelonen-kanavan käännöstekstitetyissä kv-sisällöissä Nelonen-kanavalla ja 
Nelonen kanavavalla esitetyissä ohjelmissa Ruutu-palvelussa. Äänitekstitys on mahdollista saada 
käyttöön em. sisällöissä. Nelonen-kanavan kv-sisällöt Nelonenkanavalla ja Ruutu-palvelussa. 

Muut oheispalvelut 

Tutkimme mahdollisuuksia parantaa em. palvelujen käyttöliittymien esteettömyyttä 2022-2023. On 
huomattavaa, että esim. Txt-tv on osa päätelaitteen toiminnallisuutta, eikä siten ole Nelosen 
vaikutuspiirissä. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Esteettömyyspalvelut toimivat lähtökohtaisesti Nelonen-kanavalla sen eri jakelutavoilla. Ruutu-
palvelun osalta palvelut toimivat tärkeimmillä selainversioilla ja sovellusalustoilla. Ruutu-palvelun 
osalta palvelut toimivat tärkeimmillä selainversioilla ja sovellusalustoilla. Haluamme kuitenkin 
huomauttaa, että mm. selaimissa, IPTV-laitteissa tai älytelevisioissa tapahtuvat versiomuutokset eivät 
ole Nelosen hallinnassa. Pyrimme ylläpitämään hyvää palvelutasoa myös uutoksissa, mutta meillä ei 
ole keinoja turvata palveluiden käytettävyyttä tilanteissa, jossa esim. päätelaitevalmistaja lopettaa 
vanhempien laitteiden tuen. Tietoa löytyy mm. Ruutu-palvelun asiakastuki kohdasta 
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MTV Oy 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanavat: MTV3, Sub, AVA 
o Suoratoistopalvelu: MTV-palvelu 

Viittomakieli 

Toimintasuunnitelmakaudella MTV osallistuu toimialan yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on 
parantaa HbbTV-tekniikan kautta esteettömyyspalveluita ja luoda alalle yhteinen minimistandardi. 
Viittomakielinen tulkkaus on hankkeen alustavassa esteettömyyspalvelulistauksessa, rahoitus, 
aikataulu ja laajuus ovat vielä suunnitteluasteella. MTV näkee, että asia tulee ratkaista toimialan 
yhteistyöllä ja myös valtion rahoitusta tarvitaan esteettömyyspalveluiden turvaamiseen. 

Ohjelmatekstitys ja äänitekstitys 

MTV:n tavoitteena on ylläpitää SVPL:n asettamia ohjelmatekstitysvelvoiteasteita. Tämän lisäksi MTV 
osallistuu toimialan yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa HbbTV-tekniikan kautta 
esteettömyyspalveluita ja luoda alalle yhteinen minimistandardi. Ohjelmien tekstitys ja äänitulkkaus 
on hankkeen esteettömyyspalvelulistauksessa.  

Kuvatulkkaus 

Emme ole suunnitelleet käyttävämme kuvailutulkkausta osana esteettömyyttä edistäviä 
toimenpiteitämme. MTV osallistuu toimialan yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa 
HbbTVtekniikan kautta esteettömyyspalveluita ja luoda alalle yhteinen minimistandardi. On 
mahdollista, että kuvailutulkkaus tulee olemaan osa tätä yhteistyötä. 

Muut oheispalvelut 

On mahdollista, että uusia tukipalveluita tulee osana HbbTV:n kehittämistä esteettömyyspalveluiden 
tuottamisessa. Laajuus ja aikataulu sekä rahoitus selviävät projektin edetessä. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

MTV pyrkii siihen, että esteettömyyspalvelut toimivat televisiossa kaikilla jakelutavoilla, sekä 
suoratoistopalvelun kaikissa eri sovelluksissa ja selainversioissa. Ajantasainen tieto 
esteettömyyspalveluista löytyy MTV:n verkkosivuilta osoitteesta www.mtv.fi -> asiakaspalvelu -> 
tekniset tiedot -> ohjelma- ja äänitekstitys ja lisätietoja ja apuja käyttöönottoon antaa mielellään 
myös MTV:n henkilökohtainen asiakaspalvelu chatin kautta tai puhelimitse. MTV pyrkii kehittämään 
esteettömyyspalveluita erityisesti HbbTVtekniikan ja toimialan yhteistyön kautta. Lisäksi MTV 
tiedostaa, että esteettömyyspalvelut vaativat toteutuakseen rahoitusta. Tämän rahoituksen 
järjestäminen, mahdollisesti valtion tuella koko toimialalle, tulee olemaan tärkeä osa 
esteettömyyspalveluiden toteutumista. Siirtovelvoitteen laajentaminen kattamaan HbbTV edistäisi 
esteettömyyspalveluiden saatavuutta. 
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SUOMEN KIRJASTOPALVELU OY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: -- 
o Suoratoistopalvelu: Viddla 

Viittomakieli 

Emme aio käyttää. 

Ohjelmatekstitys 

Pyrimme käyttämään kielensisäistä tekstitystä suomen ja ruotsin kielen puitteissa, riippuen miten 
sitä on tarjolla erilaisista sisällöistä. Tavoitteena olisi lisätä jatkossakin aina tekstitys tällaisiin 
elokuviin saatavuuden puitteissa. Pyrimme saamaan palveluun lisättävät kotimaiset elokuvat 
tekstitettynä. Ulkomaisten elokuvien osalla pyrimme saamaan kaikki elokuvat tekstitettynä suomeksi 
ja ruotsiksi. 

Äänitekstitys ja kuvatulkkaus 

Olemme aloittaneet kartoittamaan äänitekstityksen ja kuvatulkkauksen mahdollisuuksia ja 
vertailemaan erilaisia ratkaisuja, joita on tarjolla. 

Muut oheispalvelut 

-- 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus /toimivuus 

Edellä mainitut esteettömyyttä edistävät palvelut saatavilla kaikissa 
palveluissa/käyttöjärjestelmissä/päätelaitteissa, joissa audiovisuaalinen sisältöpalvelu on saatavilla.  
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ALFA TV - BRILLIANCE COMMUNICATION OY 

Audiovisuaaliset palvelut 
 

o TV-kanava:  Alfa TV 
o Suoratoistopalvelu: Permanto 

 
Viittomakieli 
 
Tällä hetkellä kanavalla ei ole viittomakielen tulkkausta. 
 
Ohjelmatekstitys 
 
Aiomme ottaa toimintasuunnitelmakaudella ohjelmatekstitystä käyttöön verkkopuolella niissä 
ohjelmissa, joissa käytetään prompteritekstiä. Ohjelmatekstityksen käyttöä suunnitellaan ja 
aloitetaan kokeiluluontoisesti vuonna 2023 asteittain niissä uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, joissa on 
saatavilla prompteritekstit. Ohjelmatekstitys on ensivaiheessa saatavilla verkkopuolella. 

 
Äänitekstitys 
 
Aiomme ottaa käännöstekstitetyissä ohjelmissa käyttöön äänitekstityksen asteittain, aloittaen 
muutamista ohjelmista ja lisäten määrää resurssien mukaan. Investoinnit ja laitehankinnat on 
suunniteltu vuoden 2023 loppupuolelle. 
 
Kuvatulkkaus 
 
Aiomme käyttää kuvatulkkausta testiluontoisesti muutamissa ohjelmissa 
toimintasuunnitelmakaudella. Kuvatulkkauksen määrää lisätään ohjelmissamme kysynnän mukaan ja 
resurssien puitteissa. 
 
Muut oheispalvelut 
 
Aiomme jakaa esteettömiä ohjelmia myös suoratoistopalvelun kautta. Tulemme lisäämään 
esteettömyyttä ohjelmiin sitä mukaa, kun resurssimme sen sallivat. 
 
Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

 
Esteettömyyttä edistävät palvelut tarjotaan ensivaiheessa pääsääntöisesti verkkopuolen 
suoratoistopalveluissa. Tiedotamme palvelujen saatavuudesta ohjelmaviestinnän yhteydessä. 
 
Esteettömyystyö yrityksessänne 

 
Kun yrityksen resurssit kasvavat, tekniikan- ja ohjelmatuotannon palavereihin tullaan ottamaan 
esteettömyysasia agendalle, jotta esteettömyysnäkökulma huomioidaan ohjelmasuunnittelussa 
aiempaa vahvemmin ja esteettömiä palveluja voidaan asteittain lisätä. Esteettömistä palveluista 
tiedotetaan ohjelmaviestinnän yhteydessä ja ohjelmatietoihin lisätään maininta niistä. Kun 
esteettömiä palveluita käyttöönotetaan, niistä tiedotetaan myös vammaisjärjestöjä sitä mukaa, kun 
palvelut lisääntyvät. Tarkoitus on nimetä toimintasuunnitelmakaudella esteettömyystyöstä vastaava. 
Tällä hetkellä ei ole nimettyä henkilöä. 
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ELISA OYJ 

 
Audiovisuaaliset palvelut 

 
o TV-kanava: -- 
o Suoratoistopalvelu: Elisa Viihde Vuokraamo 

 
Viittomakieli ja kuvatulkkaus 
 
Elisa Viihde Vuokraamossa ei ole tällä hetkellä suunnitelmia viittomakielen eikä kuvatulkkauksen 
tuelle. 
 
Ohjelmatekstitys 
 
Vuokraamon kotimaiset sisällöt, joihin on saatavilla tekstitykset, ovat asiakkaan valittavissa 
käyttöliittymällä. Käyttäjä näkee sisällön tiedoista etukäteen ennen vuokrausta millä kielillä sisältö on 
saatavilla/tekstitetty. 
 
Äänitekstitys 
 
Vuokraamon kotimaiset sisällöt, joihin on saatavilla äänitekstitykset, on tällä hetkellä arvioitavana 
teknisen kehityksen näkökulmasta. Mahdolliset jatkotoimenpiteet selviävät selvitystyön edetessä. 

 
Muut oheispalvelut 
-- 
 
Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 
 
Saavutettavuus on Elisalle erittäin tärkeä teema ja olemme Elisa Viihteessä tutustuneet WCAG 2.1 
standardiin ja tehneet standardin perusteella Elisa Viihde Vuokraamon kaikista eri päätelaitteista 
auditoinnit sekä tuomme parannuksia tunnistettuihin kohteisiin palvelukehityksessämme. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluu myös Elisa Viihteen saavutettavuusseloste. 
 
Esteettömyystyö yrityksessänne 

Elisan palvelujen kehittämiseen kuuluu oleellisena osana palvelujen saavutettavuus. Edistämme 

digitaalisten palveluidemme saavutettavuutta palvelukehityksen asiantuntijoillemme suunnatuilla 

kohdennetuilla koulutuksilla. Elisan palvelujen saavutettavuusarvioinneilla kehitämme 

palveluittemme saavutettavuutta edelleen ja teemme palveluille saavutettavuusselosteet. 

Saavutettavuus on myös yksi strategisista mittareistamme, jonka kehitystä seuraamme. 

Saavutettavuustyötä Elisalla kehitetään myös saavutettavuustyöryhmän kautta mm. järjestämällä 

kaikille avoimia saavutettavuuskoulutuksia ja tietoiskuja. Kehitämme toimintamme saavutettavuutta 

myös kokeilujen avulla, olemme esimerkiksi julkaisseet 2020 vastuullisuusraportin äänikirjana ja 2021 

vastuullisuusraportin selkoversiona. Molemmat julkaisut löytyvät verkkosivuiltamme sekä Elisa Kirja –

palvelusta. 

Keräämme palautetta palvelujemme käyttäjiltä esimerkiksi sidosryhmäkyselyin 

ja kuluttajatutkimuksin. Tutkimme säännöllisesti erilaisten asiakkaiden luonnollisia asiointipolkuja 

monikanavaisessa (puhelin, online, myymälä) asiointiympäristössä. Tietoa ja ymmärrystä kerätään 

havainnoimalla asiakkaita todellisissa käyttötilanteissa esimerkiksi kotona tai myymälässä, kutsumalla 



Sivu 8 / 18 
 

 
 

asiakkaita Elisalle haastatteluihin ja käyttäjätesteihin, mutta myös osallistamalla heitä Elisa Raati –

kuluttajapaneelissa. Tuemme erityisryhmiä, esim. perustamamme ShedHelsinki -säätiö on tukenut jo 

neljä vuotta monimuotoista ja erityislapset huomioivaa lapsi- ja nuorisotyötä. Järjestämme myös 

tilaisuuksia kehittääksemme palvelujamme edelleen; järjestimme esimerkiksi keväällä 2022 Suomen 

sosiaali ja terveys ry:n kanssa yhteisen tilaisuuden, jonka teemana oli myös saavutettavuus. Olemme 

järjestäneet myös kaikille elisalaisille avoimia saavutettavuuskoulutuksia, esimerkiksi Selkokeskuksen 

kanssa sekä Helsingin Yliopiston selkokieliopiskelijan kanssa. Kehitämme toimintamallejamme 

jatkuvasti mm. tarjoamalla asiakkaillemme maksutonta Digitukea sekä panostamalla Omaguru-

palvelumme asiantuntijatukeen.  

Palvelujen saavutettavuusarviointien pohjalta tehdyillä saavutettavuusselosteilla. Elisan 

verkkosivuilla kerromme saavutettavuustyöstämme ja julkaisemme myös artikkeleita ja julkaisuja 

saavutettavuudesta. 

Pyrimme myös siihen, että palvelujen kehittäjillä on riittävä osaaminen saavutettavuudesta. 

Tavoitteenamme on, että saavutettavuus on olennaisena osana palvelujen kehittämistä. 

Asiakaspalautteet ovat tärkeä osa Elisa Viihteen Vuokraamon tuotekehitystä ja pyrimme reagoimaan 
saavutettavuuden parantamiseen. 
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KUNTOPAIKKA HH OY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: KotiTV 
o Suoratoistopalvelu: KotiTv.fi ja KotiTV+ 

Viittomakieli 

Viittomakielen tulkkauksen käyttöönottoa emme ole suunnitelleet, vaan käytämme tekstitystä 
sisällöissämme. 

Ohjelmatekstitys 

Iso osa ohjelmistostamme on jo nyt tekstitettyä. Pyrimme lisäämään tekstityksen määrää 

yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. 

Äänitekstitys 

Ohjelmistossamme ei ole käännöstekstitettyä ohjelmaa, vaan kaikki tekstitykset ovat kielen sisäisiä. 

Kanavan kielet ovat suomi ja ruotsi. 

Kuvatulkkaus 

Suunnitelmissamme ei ole erityisen kuvailutulkkauksen käyttöönottoa nykyisen ohjelmasisällön 

kanssa. 

Muut oheispalvelut 

KotiTV toimii jatkuvasti yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja sote-alueiden kanssa, sekä vanhustyön 

ammattilaisten ja järjestöjen kanssa, jotta ohjelmien sisältö palvelee mahdollisimman hyvin kanavan 

kohderyhmää, eli ikääntyvää väestöä. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Esteettömyyspalvelut toimivat televisiossa kaikilla jakelutavoilla, sekä suoratoistopalvelun kaikissa eri 

sovelluksissa ja selainversioissa. Esteettömyyspalveluitamme ei esitellä tällä hetkellä ohjelmien 

tietojen yhteydessä. Tieto ohjelmien esteettömyydestä tullaan lisäämään sivuillemme www.kotitv.fi. 

  

http://www.kotitv.fi/
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AVAINMEDIA LÄHETYSJÄRJESTÖ RY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: --- 

o Suoratoistopalvelu: UskoTV 

Viittomakieli 

Seurakunnat lähettävät kauttamme suoria lähetyksiä. Tällä hetkellä yksi seurakunta sisällyttää 

lähetykseen viittomakielisen tulkkauksen. Tavoitteena on saada 5 seurakuntaa sisällyttämään 

suoratoistonsa viittomakielisen tulkkauksen / tekstityksen seuraavan 2 vuoden kuluessa, joka kattaisi 

yhteensä n. 20 % suorien lähetysten osuudesta. 

Ohjelmatekstitys 

Osaan järjestömme tekemistä videoista tulemme tuottamaan suomenkielisen tekstityksen resurssien 

sallimissa rajoissa. Tämä tulee kattamaan n. 10-15 % tuottamastamme sisällöstä. Tekstitys voidaan 

tarjota erityisesti lyhyempiin videoihin ja 2 vuoden sisällä on oletettavaa, että prosenttiosuutta 

voidaan kasvattaa. Tavoitteena on tuottaa tekstitys myös joihinkin suurempien tapahtumien 

suoratoistoihin. 

Äänitekstitys 

Äänitekstityksen käyttöönotto ei ole suunnitelmissa. 

Kuvatulkkaus 

Kuvatulkkaus ei ole tällä hetkellä suunnitelmissamme. Mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa 

tekstitettyihin ohjelmiin. 

Muut oheispalvelut 

Ei suunnitelmissa tälle toimintakaudelle. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Kuvaillut esteettömyyspalvelut toimivat kaikissa yleisemmissä selaimissa. Palvelustamme ei ole 

sovelluksia saatavilla tällä hetkellä. 
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MOONTV OY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: MoonTV 

o Suoratoistopalvelu: Youtube 

Viittomakieli 

Ei käytössä 

Ohjelmateksitys, äänitekstitys, kuvatulkkaus, muut oheispalvelut, esteettömyyspalveluiden 

saatavuus/toimivuus 

Youtuben vastaavien palveluiden mukaisesti. 
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LIGHTHOUSE NETWORK LTD OY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: TV7 

o Suoratoistopalvelu: Arkki 

Viittomakieli, äänitekstitys ja kuvatulkkaus 

Ei käytössä. Näiden lisääminen kasvattaisi merkittävästi pieniä tuotantokustannuksiamme, eikä 

katsojiltamme ole tullut tämän suuntaisia toivomuksia. 

Ohjelmatekstitys 

Tekstitämme luonnollisesti kaikki vieraskieliset ohjelmat mutta sen lisäksi tekstitämme myös paljon 

suomenkielisiä ohjelmia, jotta niitä olisi helpompi seurata. Tällä hetkellä ohjelmistosta suomeksi 

tekstitettyjä suomenkielisiä ohjelmia on viikottain noin 4-7 * 30 min. 

Muut oheispalvelut 

Ei aiota käyttää. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Tekstitys on poltettu videoon ja web sivuilla katsottaessa voi vaihtaa tekstityksen kielen jos muun 

kielisiä tekstityksiä löytyy. 

Esteettömyystyö yrityksessänne 

Pyrimme ottamaan käyttöön tulevaisuudessa äänentunnistuksen, joka pystyy tunnistamaan 

ääniraidasta puheen tekstiksi. Tällä tavalla pystyisimme nostamaan suomenkielisten ohjelmien 

tekstityksen sataan prosenttiin.  

Puhesyntetisaattorilla tuotettu äänitekstitys on myös tutkinnan alla. Web-sivuilla käyttäjä voisi 

ohjelmakohtaisesti valita ääniraidaksi puhetekstityksen. On kuitenkin kyseenalaista haluaako 

näkövammainen katsoa meidän TV ohjelmia mutta ehkä ihmiset haluaisivat pitää telkkarin auki 

taustalla vaikkapa kotitöitä tehdessä ja käyttää kanavaa radiona. 
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INEZ MEDIA  

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: Inez 

o Suoratoistopalvelu: Inez applikaation, youtube: Inez 

Viittomakieli 

Suuntaa-antava tavoite: Pyrimme taloudellisten mahdollisuuksiemme puitteissa ottamaan 

viittomakielisen tulkkauksen osaan ohjelmistoamme. Pääasiassa tämä on mahdollista pitempiä aikoja 

ennen ulostuloa kuvattavia ohjelmia. Otamme lähetyksiimme vieraaksi viittomakielen tulkin, joka 

opettaa paitsi ohjelmassa niin taustalla juontajillemme viittomakielen perusteita, joita nämä voivat 

itse proaktiivisesti käyttää liven-omaisissa lähetyksissämme. 

Ohjelmatekstitys 

Johtuen ohjelmiemme liven-omaisuudesta on kielen sisäisen tekstityksen käyttö ohjelmissamme 

aikataulujemme puitteissa hyvin haastavaa.  Edelleen otamme tekstitystä käyttöön ohjelmissa, joita 

kuvataan riittävä aika ennakkoon ennen ulostuloa. 

Äänitekstitys 

Pyrimme toteuttamaan ohjelmia tai ohjelmakokonaisuuksia, jossa kanavaäänemme äänitekstittää 

osaa ohjelmiamme. Äänitekstitys tulee voida ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tarvittaessa. 

Kanavaäänemme ei kuulu vakituiseen henkilökuntaamme ja työskentelee muussakin ammatissa, 

joten käytämme tätä palvelua resurssiemme puitteissa. Kanava on kesätauolla ja vain uusintojen 

varassa elokuun alkuun asti, jonka jälkeen otamme esteettömyyspalvelut kokonaisuudessaan 

laajemmin käyttöön. 

Kuvatulkkaus 

Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuuksia käyttää kuvailutulkkausta ohjelmistomme erityispiirteiden 

ja henkilökuntamme pienuuden takia. 

Muut oheispalvelut 

Teemme aiheesta toimituksellista materiaalia ja rohkaisemme katsojiamme esim. viittomakielen 

opiskeluun. Palveluiden lanseeraus alkaa elokuussa 2022. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Palvelut tulevat käyttöön tv-ohjelmissamme ja applikaatiossa, joista jälkimmäisessä on myös 

ohjeistus sen käyttöön. Pääsääntöisesti jaamme samaa materiaalia tai osia siitä kaikissa 

kanavissamme sosiaalinen media mukaan lukien, joten palvelu skaalautuu kaikkiin ulostuloihimme. 

Esteettömyystyö yrityksessänne 

Inez on etusijaisesti nuorten kanava, joka tekee paljon yhteistyötä eri vammais- ja tukijärjestöjen 

kanssa. Esimerkiksi Vailla vakinaista asuntoa ry, Mieli ry, Sekaisin chat ja Punainen Risti ovat 

kumppaneitamme. Koemme tärkeäksi kaikkien oikeuden sisältömme käyttämiseen ja teemme töitä 

sen eteen että start up -yrityksenäkin voisimme palvella kuulo- ja näkövammaisia katsojia.  

Yhteydenpito eri järjestöihin on vähintään kuukausittaista. Applikaatiomme on paras 

tiedostusalustamme laajan some-kattavuutemme ohella. Lisäksi lähetämme toimistamme 
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pressitiedotteita laajalla jakelulla. Organisaatiossamme kannamme yhteisvastuullisesti vastuun 

esteettömyystyöstä ja mahdollisiin valituksiin vastaamme 24 tunnin sisällä sillä alustalle mihin 

valitusviesti kohdentuu tai sähköpostitse. 
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DISCOVERY NETWORKS FINLAND OY 

 

Audiovisuella tjänster 

 

o TV-kanalen: TV5, Kutonen, Frii, TLC 

o Streamingtjänsten: --  

 

Teckenspråk 

 

No. We do not currently have plans to introduce this feature as for now we have focussed on 

subtitling. 

 

Programtextning 

 

[Pyydetty tarkentamaan vastausta tältä osin] 

Ljudtextning 

No. We do not have immediate plans to introduce this feature as for now we have focussed on 

subtitling. We will however keep abreast of the developing technology in this area. We understand 

that there are current difficulties with allowing for this service on linear channels due to the varying 

distrution methods of our affiliates. 

Syntolkning 

No. We do not have immediate plans to introduce this feature as for now we have focussed on 

subtitling. We will however keep abreast of the developing technology in this area. We understand 

that there are current difficulties with allowing for this service on linear channels due to the varying 

distrution methods of our affiliates. 

Övriga stödtjänster 

No. We do not currently have any plans to introduce any further accessibilty measures. 

Tillgång till / funktion av tillgänglighetstjänster 

Generally, the services will be available across both linear (depending on the 3rd party platform – 

this is not under our countrol) and across our own digital platforms. 
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OITIS COM OY 

Audiovisuaaliset palvelut 

o TV-kanava: ei ole 

o Suoratoistopalvelu: aikuisvideo.com 

Viittomakieli 

Videomme ovat vanhoja itsekuvattuja aikuisviihde kotivideoita. Niissä ei ole puhetta eikä juonta 

minkä voisi tulkata. Suuri osa asiakkaistamme katsoo nytkin videoita ilman ääntä. 

Ohjelmatekstitys 

Videomme ovat vanhoja itsekuvattuja aikuisviihde kotivideoita. Niissä ei ole puhetta eikä juonta 

minkä voisi laittaa kirjalliseen muotoon. Kuulovammaisille soveltuvia seksinovelleja ja muita kirjallisia 

tuotteita on laajasti saatavilla mutta ne ovat sisällöltään ja juoneltaan paljon antoisampia kirjallisessa 

muodossa kuin kotivideot. 

Äänitekstitys 

Videomme ovat vanhoja itsekuvattuja aikuisviihde kotivideoita. Niissä ei ole puhetta eikä juonta eikä 

tekstiä minkä voisi kääntää. Meillä on ollut jo vuosia laaja puhelinseksivalikoima, joka soveltuu 

näkövammaisille huomattavasti paremmin kuin videoiden tekstitys jossa ei ole juonta. 

Kuvatulkkaus 

Videomme ovat vanhoja itsekuvattuja aikuisviihde kotivideoita. Niissä ei ole puhetta eikä juonta eikä 

tekstiä. Niiden vetovoima on puhtaasti visuaalinen eli tirkistykseen perustuva. Muilla 

palveluntarjoajilla on kuunnelmia ja seksikertomuksia ja ns päiväkirjoja joista saa jotain irti ilman 

näköaistia ja ne on kirjoitettu niin että näköaistia ei tarvitse. Sellaiseen sopii kuvailutulkkaus ja 

sellaiset tuotteet ovat valmiiksi olemassa. Mutta meillä ei ole niitä. 

Muut oheispalvelut 

Näkövammaisille meillä on laaja palveluvalikoima mm puhelinseksi mutta sen yhdistäminen videoihin 

joissa vain visuaalinen viesti ei onnistu. 

Esteettömyyspalveluiden saatavuus/toimivuus 

Videomme ovat vanhoja itsekuvattuja aikuisviihde kotivideoita. Niissä ei ole puhetta eikä juonta 

minkä voisi tulkata. Niiden vetovoima on puhtaasti visuaalinen eli tirkistykseen perustuva. Muilla 

palveluntarjoajilla on kuunnelmia ja seksikertomuksia ja ns päiväkirjoja, joista saa jotain irti ilman 

näköaistia ja ne on kirjoitettu niin, että näköaistia ei tarvitse. Sellaiseen sopii kuvatulkkaus ja sellaiset 

tuotteet ovat valmiiksi olemassa. Mutta meillä ei ole niitä. 
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SPORTWAY OY 

Audiovisuella tjänster 

o TV-kanalen: -- 

o Streamingtjänsten: Leijonat TV 

Teckenspråk 

Vi har i dagsläget ingen avsikt att använda teckenspråkstolkning med hänvisning till undantaget för 

sportprogram som sänds i direktsändningar i 211 § i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation (917/2014) då vi är en i huvudsak livesändande sportjänst. Vi har i dagsläget ingen 

kommentering förutom i de fall då klubbarna eller lagen själva bestämmer sig för att lägga på detta. 

Programtextning 

Vi har i dagsläget ingen avsikt att använda språkintern programtextning med hänvisning till 

undantaget för sportprogram som sänds i direktsändningar i 211 § i lagen om tjänster inom 

elektronisk kommunikation (917/2014) då vi är en i huvudsak livesändande sportjänst. Vi har i 

dagsläget ingen kommentering förutom i de fall då klubbarna eller lagen själva bestämmer sig för att 

lägga på detta. 

Ljudtextning 

Vi har i dagsläget ingen avsikt att använda ljudtextning i program med översättningstextning med 

hänvisning till undantaget för sportprogram som sänds i direktsändningar i 211 § i lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation (917/2014) då vi är en i huvudsak livesändande sportjänst. Vi har i 

dagsläget ingen kommentering förutom i de fall då klubbarna eller lagen själva bestämmer sig för att 

lägga på detta. 

Syntolkning 

Vi har i dagsläget ingen avsikt att använda syntolkning med hänvisning till undantaget för 

sportprogram som sänds i direktsändningar i 211 § i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation (917/2014) då vi är en i huvudsak livesändande sportjänst. 

Övriga stödtjänster 

Inte för tillfället 

Tillgång till / funktion av tillgänglighetstjänster 

Då vi inte avser att just nu använda några tillgänglighetsfrämjande tjänster så är denna fråga inte 

applicerbar. 
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MALAX TV PRODUKTION AB 

Audiovisuella tjänster 

o TV-kanalen: Malax local TV 

o Streamingtjänsten: -- 

Teckenspråk 

-- 

Programtextning 

Ca 10 % textning av program på svenska. Ca 10% textning på engelskt text. Ca 5 % textning av finska 

program. Vi har planen att fortsätta med ovannämda. 

Ljudtextning, syntolkning, övriga stödtjänster 

-- 

Tillgång till /funktion av tillgänglighetstjänster 

Vebb Malax lokal TV 

Hur det planerade arbetet med tillgänglighet ser ut? 

Vi har inte persona att vidare utveckla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


