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1.  YLEISTÄ   

Yt-neuvotteluja, Satosen työryhmän asettamat tavoitteet ja tulevaisuuden tavoitteet. 
Siinä vuosi tiivistettynä kolmeen aiheeseen. 

Jos muutama viime vuosi on ollut hankalaa media-alalle, se jatkui sellaisena myös vuon-
na 2016. Kaupallisen median lehtitalot ovat jo muutaman vuoden aikana käyneet hana-
kasti Yleisradion kimppuun vaatien sen rahoituksen muuttamista ja toiminnan tarkempaa 
tarkastelua. Tälle saatiin pontta, kun perustettiin parlamentaarinen ryhmä pohtimaan 
Yleisradion tulevaisuutta. Työryhmä asetti kovat tavoitteet vuoteen 2022 mennessä. 
Yleisradio aloitti niiden toteuttamisen etupainotteisesti ja ensimmäiset yt-neuvottelut 
se aloitti vuoden lopulla. Ne saatiin päätökseen vuodenvaihteen jälkeen. Lähes 60 am-
mattilaista menetti työpaikkansa. (YOT:n kohdalla asiasta tarkemmin)  

MTV:n yt-neuvottelut jatkuivat ja levisivät syksyllä Mediahub Helsinkiin, joka tuottaa 
MTV Uutisia. Emoyhtiön neuvotteluissa yksikään Suomen Journalistiliiton jäsen ei menet-
tänyt työpaikkaansa, mutta muuten yhtiö karsi työntekijöistään. Mediahub jatkoi ulkois-
tamisiaan, ja viimeiset tekniikan ihmiset saivat siirtyä DC:n leipiin. (MOT:n osuudessa 
tarkemmin). 

Viime vuonna pohdittiin myös paljon RTTL:n tulevaisuutta. Jäsenyhdistysten puheenjoh-
tajien kesken toteutettiin niin sanottu tulevaisuustötterö, jonka avulla tulevaisuutta 
pohdittiin. Tulevaisuudessa RTTL:n tavoitteena on vastata pohdinnan tuottamiin haastei-
siin, kuten pätkätöihin, kaupalliseen sisällöntuotantoon, alihankinnan haasteisiin, sisäl-
lön rajojen ja omistuksen sekä tekijänoikeuksien hämärtymiseen. Osittain tähän on jo 
jouduttu vastaamaan, koska iso osa jäsenistöstä työskentelee erilaisissa tuotantoyhtiöis-
sä ja muissa mediayrityksissä. Jatkossa on siis huolehdittava siitä, että työtä tehdään 
reiluilla säännöillä ja työehdoilla. 

Ensimmäistä kertaa käytiin keskustelua siitä, että olisiko RTTL:n yhdistyksissä myös syytä 
miettiä yhdistysten yhdistämisiä. Keskustelu jatkuu asiasta kiihtyvällä tahdilla kuluvan 
vuoden aikana. On selvää, että aktiivien löytäminen on haastavaa, mutta toisaalta isom-
pien yhdistysten on helpompaa järjestää esimerkiksi tapahtumia ja koulutuksia. 

Tulevaisuuden haasteisiin RTTL vastaa tiiviissä yhteistyössä SJL:n kanssa. Kuluneen vuo-
den aikana Journalistiliiton toimintaa on aktiivisesti uudistettu. Journalistiliiton hallitus 
päätti osuuskunta Mediakunnan perustamisesta. Se on perustettu palvelemaan kaikkia 
liiton jäseniä. Erityisesti sen uskotaan palvelevan freelancereita. Tässä työssä RTTL ja 
sen jäsenyhdistyksistä erityisesti FAO oli aktiivinen.  

RTTL otti tiukasti kantaa 

Lukuisat yt-neuvottelut ja ilmainen työharjoittelu saivat sapiskaa RTTL:ltä vuoden aika-
na. Akuutin Oulun tiimin lakkauttaminen kirvoitti paheksuntaa ja omansa sai myös Bauer 
Media, joka yt-neuvotteluiden päätteeksi haki ilmaisia harjoittelijoita sekä Mediahubin 
päättyneet yt:t. Lisäksi huutia sai Yleisradio, joka joutui keskelle sananvapauskiistaa, 
kun Suomen Kuvalehti julkaisi jutun, jonka mukaan pääministeri olisi vaikuttanut Ylen 
johtoon juttujen tekemisestä. Keskustelu aiheesta jatkuu edelleen, koska käynnissä on 



ulkoinen selvitystyö Yleisradion journalistisesta päätöksenteosta. Tähän palataan touko-
kuun puolivälissä, kun selvityksen pitäisi valmistua.  

 

RTTL:n jäsenistö vahva maksaja, yhdistyksen talous ponnisti plussalle 

Vaikka RTTL jäsenmäärä on laskussa, olemme edelleen Suomen Journalistiliitolle vankka 
kivijalka jäsenmaksujen kantajana. Jäsenmäärän lasku tarkoittaa kuitenkin myös jäsen-
maksupalautusten pienenemistä. Tämän vuoksi RTTL on joutunut tasapainottamaan ta-
louttaan. Viime vuonna siinä onnistuimme hyvin, koska tulos nousi plussalle sijoitustoi-
minnan tuotoilla.  
  
 2. EDUNVALVONTA 
 
RTTL ei ole neuvotteluosapuoli työehtoja koskevissa asioissa, vaan edunvalvonta hoide-
taan itsenäisesti työpaikoilla yhteistyössä SJL:n kanssa. Järjestäytymättömien tuotanto-
yhtiöiden osalta vastuu edunvalvonnasta on SJL:lla ja työntekijöiden keskuudesta vali-

tuilla luottamusvaltuutetuilla.   
 
  
Yle-YOT/SJL (KiKy voimassa 30.11.2017 asti)   
 
Ylen ohjelmatyöntekijät taisteli monia Yleen ja sen työntekijöihin kohdistuneita hyökkä-
yksiä vastaan. Kilpailukykysopimusneuvotteluissa torjuttiin mm. lomien leikkaamiset ja 
ylityörajojen siirrot. Ylen tehtäviä ja rahoitusta pohtineen Satosen parlamentaarisen 
työryhmän esityksestä torpattiin viime metreillä jopa 150 miljoonan euron vähen-
nysuhat. YOT neuvotteli myös päätökseen kuusi vuotta kestäneen palkkausjärjestelmän 
ja sai läpi taulukkokorotukset, joita voidaan pitää saavutuksena näinä nollalinja-aikoina. 
 
YOT saavutti yhdessä SJL:n neuvottelijoiden kanssa toukokuussa neuvottelutuloksen Kil-
pailukykysopimuksen (KiKy) soveltamisesta yleläisille.  
 
Neuvottelujen alkuvaiheessa YOT kieltäytyi heti kärkeen lomapäivien leikkaamisesta. 
YOT teetti tueksi jäsenkyselyyn, jossa lomapäivistä luopuminen oli suurimman osan mie-
lestä huonoin vaihtoehto. Työnantajapuoli yritti nostaa työajan pidentämisen seuraukse-
na ylityörajoja ja tuntipalkan jakajaa, mutta niihinkään YOT ei suostunut.  
 
Selviytymislauseke kirjattiin siten, että määräaikaisuuden ja työllisyyden turvaamisen 
sijasta puhutaan työpaikkojen turvaamisesta. Työntekijän peruskuukausipalkkaa (tauluk-
kopalkka ja heko) ei voida näillä määräaikaisilla sopimuksilla alittaa. 
 
YOT:lla on neuvottelutuloksen mukaan päätoiminen pääluottamusmies ja jokaista 230 
ohjelmatyöntekijää kohden paikallinen luottamusmies. Näistä yksi saa käyttää 50 % työ-
ajastaan luottamusmiestehtäviensä hoitoon.  
 
KiKyn mukaan vuosittaista työaikaa pidennettiin 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla 
vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.  
 
Palkkausjärjestelmän uudistus maaliin 
 



Kilpailukykysopimuksen lisäksi YOT vei maaliin kuusi vuotta kestäneet palkkausjärjes-
telmän uudistusneuvottelut. YOT:n työehtosopimuksen takuu henkilökohtaisen palkan 
korottumisesta 9 prosenttia taulukkopalkan päälle neljän vuoden kuluessa työsuhteen tai 
tehtävän alkamisesta korvataan uusilla takuilla. Takuut lasketaan keskimääräisesti niin, 
että YOT:n sopimuksen piiriin kuuluvien hekoprosentin pitää olla yhtiötasolla vähintään 
11 prosenttia, yksikkötasolla vähintään 9 prosenttia ja jokaisessa palkkaluokassa vähin-
tään 9 prosenttia. 
 
Marraskuussa 2016 tehtiin myös taulukkokorotus 1,5 prosenttia ja se rahoitettiin leik-
kaamalla hekoprosenttia vastaavasti.  Palkkarakenne muuttui ja uudesta taulukosta syn-
tyi uusi vähimmäispalkkataso. Todelliseen testiin uusi järjestelmä tulee vasta vuonna 
2018. 
 
Parlamentaarinen työryhmä asetti kovat velvoitteet Ylelle 

Satosen työryhmän ulkoisten ostovelvoitteiden vaikutus alkoi hahmottu syksyllä. Tilan-
netta pahensi se, että Ylen johto ja hallitus halusivat toiminnan sopeuttamisen tapahtu-
van neljässä vuodessa eikä vuoteen 2022 mennessä, kuten työryhmän velvoite oli. 
Ylen johdon nopealla tahdilla suunniteltu Uuden Ylen sisäänajo johti marraskuussa sii-
hen, että ensimmäiset YT-neuvottelut aloitettiin koskien peräti 439 ammattilaista Yle 
Tuotanto ja design -osastolla ja työnantaja uhkasi jopa 145 hengen irtisanomisella. 
YOT:n neuvottelijat saivat pudotettua irtisanottavien määrän lopulta 58 henkeen. 
 
Työryhmä asetti Ylelle kovat velvoitteet lisätä ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta 
riippumattomilta tuottajilta sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja 
käyttökorvausten hankintoja 30–35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Työryhmä vel-
voitti valvomaan, että tilauksissa noudatetaan lakiin ja työehtosopimuksiin kirjattuja 
reiluja pelisääntöjä. 
 
Ulkoisten ostovelvoitteiden lisäksi Ylen rahoituksen indeksikorotuksen jäädytys aiheutti 
niin ikään paineita henkilöstövähennyksiin ja loppusyksystä oli jo tiedossa, että kaikki 
muutkin yksiköt Ylessä joutuvat käymään läpi yt-neuvotteluja, jotka pahimmillaan joh-
tavat myös irtisanomisiin. 
 
Ylen johdolla oli koko vuoden niin kova kiire muutoksiin, että suunnittelu ja henkilöstön 
kuuleminen jäi täysin vauhtisokeuden jalkoihin. 
 
Ylen henkilöstön jaksamista koettelivat myös työtilojen rajut vähennykset. Tulevat avo-
konttoritilat on mitoitettu vain 80-prosenttisesti työntekijämäärään nähden.  
 
Aktiivisuutta pelottoman työilmapiirin luomisessa 
 
Jäsenistön järjestäytymisaste oli YOT:n kohdalla yli 80 % ja jäseniä oli vuoden lopussa 
2500, mutta toiminta osastoissa kaipasi lisävoimia. 
 
YOT nosti esiin jäsenistön huolen yhtiön oikukkaasta varoituspolitiikasta. Ylen johto lu-
pasi loppuvuodesta luoda selkeät, avoimet ja yhtenäiset säännöt varoitustoimintaan. 
Tämä tapahtui jo ennen Sipilä -kohua, jonka yhteydessä YOT vaati kannanotossaan työn-
tekijöille työrauhaa sekä selkeyttä, avoimuutta ja pelosta vapaata keskustelua journalis-
tisia ratkaisuja tehtäessä.  



 
 
ATOTissa voimassa  Yle-YOT/SJL (KiKy voimassa 30.11.2017 asti)  
 
Luottamusmies Maija Sutelan jäätyä syksyllä opintovapaalle, siirtyi varaluottamusmies 
Päivi Ronkainen luottamusmieheksi Maijan tilalle.  ATOT:n hallitus pieneni vuosikokouk-
sessa kuuteen jäseneen. Heli Valtonen jatkoi hallituksen puheenjohtajana, virassaan py-
syivät myös Sami Ahonen rahastonhoitajana, sekä Tomi Tolla hallituksen sihteerinä. 
  
Vuoden 2016 aikana yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi jälleen, ja iloksemme määräaikaisia 
työsopimuksia muutettiin vakituisiksi/toistaiseksi voimassa oleviksi. Loppuvuodesta päät-
tynyt YOT:n tes-kausi sai jatkoa vuoden verran, joten samat työehdot pysyvät voimassa 
meilläkin tämän kauden loppuun saakka.  
  
Aito Tehtaan Ohjelmatyöntekijät järjesti vuonna 2016 kaksi tapahtumaa jäsenilleen yh-
dessä työnantajan kanssa. Ensimmäisessä tapahtumassa keväällä oli puhumassa Outi Mä-
enpää, joka piti luennon aiheesta "Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyötaidot". Tapah-
tumaan osallistui suurin osa yhdistyksen jäsenistä ja osana päivän ohjelmaa oli myös 
luottamusmies Maija Sutelan pitämä päivitys voimassa olevan työehtosopimuksen sisäl-
löstä, sekä sen soveltamisesta työpaikalla.  Toinen tapahtuma myöhemmin samana 
vuonna oli virkistysilta hohtokeilauksen ja ravintolaillallisen merkeissä. Myös virkistysil-
taan osallistui suurin osa yhdistyksen jäsenistä. 
  
  
  
MTV:n ohjelmatyöntekijät MOT ry. 
 
 Mediahub Helsinki /SJL, Palta (voimassa 31.10.2017 asti) 
  

MTV:n ohjelmatyöntekijöiden kulunut vuosi oli jälleen haasteellinen. Keväällä ennen 
lomien alkua ilmoitettiin, että Mediahubin palveluksessa olevat ohjaajat, kuvaussihtee-
rit, kuvatuottajat päätettiin kokonaisuutena ulkoistaa Director’s Cutille eli DC:lle. DC 
puolestaan aloitti yt-neuvottelut, joiden seurauksena siirretyistä työntekijöistä valtaosa 
menetti työpaikkansa. 

Yt-neuvotteluja käytiin emoyhtiö MTV:n puolella, niiden seurauksena yksikään Suomen 
Journalistiliiton jäsen ei tullut irtisanotuksi. Syksyn aikana Pöllölaaksossa käynnistettiin 
jälleen uudet yt-neuvottelut, sillä kertaa Mediahub Helsingin puolella. Ensimmäistä ker-
taa neuvottelut olivat todella hankalat, eikä niissä päästy aidosti neuvottelemaan, vaan 
tilanne säilyi loppuun asti kutakuinkin ennallaan. Työsuhde päättyisi yhdeksältä ihmisel-
tä, joista kuusi tuli irtisanotuksi.  

Koska irtisanomiset tapahtuivat lomakauden alussa, oli syksy jälleen kerran monille töi-
hin jääneille raskas. Työyhteisöä on vaivannut jo ainakin vuoden ajan uupumus. Siihen 
pyritään löytämään parannusta tiivistetyllä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa.  

Työyhteisön väsymystä pahensivat raskaat työehtosopimusneuvottelut, jotka eivät päät-
tyneet vuoden loppuun mennessä vaan tilanne jatkui kuluvan vuoden puolelle.  
 



Työehtosopimus koskee lähes kaikkia Mediahubin työntekijöitä, jotka ovat Journalistilii-
ton jäseniä. Se koskee myöss Nouhau Professional ‐vuokratyöyhtiön kautta MTV:lle työs-
kenteleviä. 
 
Directors Cut Oy:ssä työskenteleviin noudatetaan Paltan ja SJL:n neuvottelemaa Elokuva 
ja tv-tuotantoyhtiöiden työehtosopimusta. 
 
ValveMediassa puolestaan noudatetaan tietotekniikan palvelualojen työehtosopimusta ja 
Ericssonilla Pron toimihenkilöiden työehtosopimusta.  
  
MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT ry:hyn kuuluvat Mediahub Helsinki Oy:ssä, MTV Oy:ssä, 
Directors Cut Oy:ssä, Suomen Uutisradio Oy:ssä, Nouhau Productions Oy:ssä, Nouhau 
Professionals Oy:ssä, ValveMedia Oy:ssä ja Ericssonilla työskentelevät. 
 
 
  
Sanoma Media Finland – NOT/SJL (voimassa 30.11.2017 saakka)  
Vuosi käynnistyi kaksijakoisesti. Takana olivat koko Sanomaa koskeneet isot yt-
neuvottelut - tai muutosohjelma kuten yritysjohto kauniisti irtisanomisista nykyään pu-
huu. Toisaalta oltiin huojentuneita oman työpaikan säilymisestä, mutta erittäin pahoil-
laan niiden puolesta, jotka loppusyksyllä 2015 jäivät yt-jyrän alle. Samalla kasvoi myös 
huoli oman työtaakan lisääntymisestä. 
NOT:n jäsenistä ei irtisanottu ketään. 
 
Sanoman radioissa yhteistoimintaneuvottelujen henkeä vähän koiteltiinkin, kun Metro 
Helsingin juontajat velvoitettiin tekemään oman toimensa ohella sisältöä myös Groove 
FM:n taajuuksille. Groove FM:n kaikki kolme toimittajaa olivat menettäneet muutosoh-
jelmassa työpaikkansa. 
Tästä kirjoitettiin Liiton arkissa keväällä.  
Grooven tilalle perustettiin kuitenkin Helmiradio ja kyseenalainen käytäntö lopetettiin. 
 
NOT:n vuosikokous pidettiin 16.3.2016. Vuosikokous päätti uuden hallituksen kokoon-
panosta seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Faye Lawson ja vara-
puheenjohtajaksi Harri Moisio. 
Hallitukseen valittiin myös Elina Rusokallio, Terhi Liimu, Seppo Kärki ja Hertta Tuomi. 
 
Hallituksen kokouksissa on toistuvasti esille noussut kysymys: Miten aktivoida jäsenistöä. 
Puhetta on ollut jäsenmatkasta ja esimerkiksi teatteri-illasta.  
Orastavaa kiinnostusta toimintaan jäsenistöllä tuntuu olevan. Tästä osoituksena ilahdut-
tava osanotto pikkujouluihin.  
 
Marraskuussa NOT järjesti yhdessä YMT:n kanssa työhyvinvointi-illan. Yleistä media-alan 
työhyvinvointia ja ammattiyhdistystoiminnan roolia olivat Bar Pullmannissa järjestetyssä 
paneelikeskustelussa ruotimassa Helmiradion Ile Jokinen ja Radio Aallon Anna Perho.  
Paikalla olleelta yleisöltä kysyttiin parasta ideaa työhyvinvoinnin parantamiseen. Kaksi 
vastausta palkittiin 50 euron spa-lahjakortilla. 
 
Marraskuun lopussa pidettyyn NOT:n hallituksen kokoukseen oli kutsuttu myös Journalis-
tiliiton työehtoasiamies Tytti Oras, joka esitteli vielä hyväksymättömän työehtosopimus-
luonnoksen. Oras mainitsi sopimusluonnoksesta muutamia pääkohtia. NOT/SJL-sopimus 



myötäilee lehdistön sopimusta ja kilpailukykysopimukseen liittyvät työajan pidennykset 
hoidetaan työntekijän ja hänen esimiehensä keskenään sopimalla tavalla. Sopimuksessa 
kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa pidennetään 1.1.2017 lähtien 16 tunnilla 
vuodessa. 
 
Vuoden lopussa pitkäaikainen NOT:n luottamusmies Tomi Peurakoski vaihtoi työnantajaa 
ja NOT:lla on edessään uuden luottamusmiehen valinta. Peurakosken työtä RTTL:n halli-
tuksessa jatkaa Harri Moisio, varaedustajana Kimmo Saarelainen. 
 
  
 Yhtyneet-sopimus (voimassa 30.11.2017 asti) 
  
Yhtyneet-sopimus takaa Yleisradiolle työskenteleville freelancereille minimipalkkiot. 
Tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, henkilökohtainen 
työsuoritus ja ohjelmantekijän tekemä tekninen työ (kuvaus, äänitys, leikkaus) korotta-
vat sopimuksen mukaan palkkiota. Sopimuksessa on määritelty myös kokemuslisä, joka 
korottaa palkkiota vähintään viisi prosenttia. Käytännössä minimipalkkiot ovat usein 
muodostuneet maksimipalkkioiksi, ja siksi Yleisradion kanssa yhteistyössä on kehitetty 
keinoja, jotta lisien maksaminen yleistyisi.  
  
Työryhmätyönä saatiin freetyölle kehitettyä uusi sopimuspohja, jossa kaikki lisät ja kor-
vaukset on selkeästi kirjattu. Sopimusta on työryhmässä myös editoitu, jotta sopimus 
olisi entistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi.  
  
Kuluneena vuotena käytiin TES-neuvottelut nopeutetussa aikataulussa. Toukokuussa val-
tuustossa hyväksyttiin kilpailukykysopimuksen linjausten mukainen neuvottelusopi-
mus. Näin ei esimerkiksi palkkaa koskevia muutoksia tehty. Toisaalta sopimukseen ei 
myöskään otettu selviytymislauseketta eikä työajan pidentämisestä tarvinnut neuvotel-
la. Positiivista oli se, että Yhtyneet-sopimuksessa parannettiin luottamusmiehen asemaa 
kirjaamalla hyviä käytäntöjä työehtosopimukseen. Uudessa sopimuksessa on editointi-
työryhmän tekemä uusi jäsentely ja sisällysluettelo, joka helpottaa sopimuksen käyttöä. 
Myös kääntäjien erillissopimus, joka takaa Yleisradion Yhtyneet-kääntäjille 81 prosenttia 
käännöstöistä, saatiin jatkettua. 
  
Yhtyneet-sopimuksen valvonnasta vastasi freelance‐luottamusmies yhdessä Freelance-
ammattiosasto FAO:n puheenjohtajan kanssa. RTTL sai freelance‐luottamusmiehen palk-
kaan tukea Yleisradiolta.  
 

 
  
YMT - Elokuva ja tv‐työtä koskeva työehtosopimus 
(voimassa 31.10.2017 asti) 
Elokuva‐ ja televisiotyötä koskevan työehtosopimuksen voimassa oloa jatkettiin vuodel-
la. Työehtosopimuksen uudistus kilpailukykysopimukseen perustuen tuli voimaan 
1.11.2016. Työehtosopimukseen ei tehdä sopimuskauden aikana palkkoja tai muita kus-
tannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia. Vuosittaista työaikaa pidennettiin kes-
kimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Neuvotteluja käytiin kalkkivii-
voille saakka mutta neuvottelutulos saatiin 31.10.2016. 
 
 



  
Ålands Radio och TV  
noudattaa YOT:n tessiä (aiemmin YOT:n työehtosopimusta ). 
  
 Mediarinki Oy (voimassa 31.10.2017 asti) 
Vuokratyöyritys Mediaringin työehdot ovat Elokuva- ja tv‐työtä koskevan työehtosopi-
muksen mukaiset. Temen sopimukseen neuvoteltiin kilpailukykysopimuksen mukainen 
jatkoaika. 
 
 
 Käännöstoimistot (voimassa 31.12.2017 asti) 

Av-käännösalan pitkään neuvoteltu työehtosopimus tuli voimaan 1.5.2015. Sopimuksen 
ovat allekirjoittaneet työntekijöitä edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityis-
alat sekä käännöstoimistot BTI Studio, Pre-Text Oy, Rosmer International osuuskun-
ta, Stellar Text Oy ja Saga Vera Oy. Yksi työnantaja, pitkään neuvotteluissa mukana ol-
lut SDI Media Oy jäi kuitenkin ulos sopimuksesta. Suomen Journalistiliitto ja Akavan Eri-
tyisalat puolestaan julistivat SDI Media Oy:n hakusaartoon 25. toukokuuta 2015 lähtien. 
Vuonna 2016 kääntäjien ja käännöstoimistojen väliset tulkintaerimielisyydet sopimukses-
ta jatkuivat. BTI esimerkiksi on kiertänyt sopimusta irtisanomalla vakituisia kääntäjiä ja 
teettämällä työt yrittäjillä. Yleisradio puolestaan järjesti keväällä käännöstoimistojen 
kilpailutuksen, jonka voitti Lingsoft Oy, joka ei ole allekirjoittanut työehtosopimusta. 
Lingsoft maksaa erittäin alhaisia palkkioita kääntäjille. 
 

 
  
3. JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
RTTL:n edustajakokoukset  
RTTL:n kevätedustajakokous pidettiin 21. huhtikuuta RTI:n auditoriossa Helsingissä. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimi Tomi Peurakoski NOT ja sihteerinä oli SJL:n työehto-
asiamies  Maija Raninen. JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström alusti sananvapaudesta. 
Kokouksessa käsiteltiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015. SJL:n tervehdyksen 
toi kokoukseen Maija Raninen.   
RTTL:n syysedustajakokous pidettiin 25. marraskuuta samassa paikassa. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Tomi Peurakoski  NOT:ista ja sihteerinä oli SJL:n työehtoasiamies 
Maija Raninen. Kokouksen aluksi toimittaja Jessikka Aro alusti keskustelua trollaamisesta 
ja vihapuheesta. Kokouksessa valittiin liitolle uusi hallitus ja puheenjohtajisto Puheen-
johtajaksi valittiin Sari Korpela-Välisaari (MOT). Ensimmäisestä varapuheenjohtajasta 
äänestettiin. Valituksi tuli Sari Taussi(YOT/ Ruuti) (11 ääntä). Kahdeksan ääntä saanut 
Aura Neuvonen (YMT)  valittiin toiseksi varapuheenjohtajaksi.  
Hallitukseen valittiin  vuosiksi 2017- 2018:  
Sari Taussi, varalla Maria Jyrkäs  (YOT/Ruuti) 
Aura Neuvonen, varalla Sami Huohvanainen (YMT) 
Sari Korpela- Välisaari, varalla Leea Ollikainen (MOT) 
Maija Elonheimo (YOT/ Pasila) varalla Leena Mattila (YOT/Pasila)  
Markku Pulkkinen (YOT/Tuotanto) varalla Anu Pylkkänen (YOT/Tuotanto) 
Sanna Väre (YOT/Pasila), varalla Jari Aula (YOT/Ruuti)   
Susanna Sjöstedt (YOT/SFA), varalla Antonia Berg (YOT/SFA) 
Kari Leppälä (YOT/Tohloppi), varalla Jukka Nyrhinen (YOT/Tohloppi)  
Risto Mattila (YOT/Ruuti), varalla Jari Mäkäräinen (YOT/Ruuti) 



Antti Laakso (YOT/Alue), varalla Ari Welling (YOT/ Alue) 
Johanna Lehtola (MOT), varalla Jenni Kivessilta (MOT)  
Sanna Pietiläinen (MOT/ MH), varalla Ari Jousikari(MOT/ DC) 
Harri Moisio (NOT), varalla Kimmo Saarelainen (NOT) 
Kalle Niemi (FAO), varalla Nina Donner (FAO) 
Miika Lauriala (FAO), varalla Hanna Onttonen (FAO) 
 Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. SJL:n terveh-
dyksen toi kokoukseen SJL:n työehtoasiamies Maija Raninen. Tervehdys käsitteli ajan-
kohtaista työmarkkinatilannetta ja tes-neuvotteluja. Liiton kunniajäseneksi edustajako-
kous kutsui MOT:n pitkän linjan ay-aktiivin Seppo Seppäsen. 
   
SJL:n valtuuston kokoukset 
SJL:n kevätvaltuusto kokoontui 26. – 27.5. Hotelli Haagassa Helsingissä ja syysvaltuusto 
8.‐9.12. Sokos Hotel Flamingossa Vantaalla.   
 
RTTL:n edustajat Suomen Journalistiliitossa (SJL)   
  
Valtuuston jäsenet vuonna 2016: 
Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä (henkilökohtainen varavaltuutettu Kirsi Mat-
son‐Mäkelä).  
Alm Jesper (Svahnström Ki) (YOT/SFA) , Berg Antonia (Schauman Patrik) (YOT/SFA), 
Blomberg Juha (Jyrkäs Maria) (YOT/Ruuti), Blomberg Hilla (Kokki Heidi) (YOT/Pasila), 
Hakala Juha (Lauriala Miika) (FAO), Kangastalo Ilkka (Sirén Katarina) (YOT/Tuotanto), 
Kettunen Jenni (Huohvanainen Sami) (YMT), Kivessilta Jenni (Cibulka Cyrila) (MOT), 
Kämppi Marja-Liisa (Malmi Ani) (YOT/Alue) , Lahtinen Kati (Köngäs Inari) (YOT/Ruuti), 
Leppälä Kari (Nyrhinen Jukka-Pekka) (YOT/Tohloppi), Lönnqvist Marko (Mattila Leena) 
(YOT/Pasila), Mustajärvi Päivi (Haavikko Anna-Liisa) (FAO), Niemelä Jari (Mäkäräinen 
Jari) (YOT/Ruuti), Lehtola Johanna (MOT), Parviainen Aapo (Auvinen Pirjo) (YOT/Ruuti), 
Peurakoski Tomi (Lawson Faye) (NOT), Puttonen Seppo (Elonheimo Maija) (YOT/Pasila), 
Pylkkänen Anu (Pulkkinen Markku) (YOT/Tuotanto), Rautkorpi Tiina (Voudinmäki Teija) 
(YMT), Santaharju Tiina (Leskelä Piia) (YOT/Tohloppi), Sirviö Ari-Pekka (YOT/Alue; 25.8. 
alkaen YMT) (Laakso Antti) (YOT/Alue), Sutela Maija (Valtonen Heli) (ATOT), ja Svan-
feldt Ingrid (Heliö Irmeli) (FAO). 

 Yleisvaraedustajat: 

Aula Jari (YOT/Pasila), Holttinen Teemu (YOT/Pasila), Huttunen Tommi (MOT), Kaiho-
vaara Riikka (YOT/Pasila), Karhuvaara Veera (YMT), Koivula Mervi (YOT/Pasila), Kurvinen 
Tuija (YOT/Ruuti), Lassila Kirsi (FAO), Martikainen Mikko (YOT/Ruuti), Moisio Harri 
(NOT), Niemi Kalle (FAO), Petrelius Hannu (YOT/Pasila), Pulliainen Harri (YMT), Romp-
painen Kari (YOT/Tohloppi), Toppari Vesa (YOT/Alue), Wallandahl Mårten (YOT/SFA), 
Varjonen Terhi (YOT/Alue), Värtö Markku (YOT/Pasila). 

Henkilökohtaiset varavaltuutetut toimivat myös yleisvaravaltuutettuina.   
RTTL:n opiskelijaedustajana oli Ari Ojanperä Metropolian AMK:sta ja hänen varanaan 
Kati Oksman Haaga-Heliasta.  Opiskelijaedustajilla on valtuuston kokouksissa puhe- ja 
esitysoikeus, mutta ei äänestysoikeutta.   
 
RTTL:n edustajat SJL:n hallituksessa 
  Pike Epstein (ensimmäinen varapuheenjohtaja)(YOT/Pasila), Sari Korpela-
Välisaari(MOT), Kirsi Mattila (FAO) ja Jyrki Saarikoski (YOT/Ruuti).  



 
SJL:n valiokunnat 1.1.2016 alkaen  
Edustajat liittohallituksen valmisteluelimissä olivat: 
Ammattikoulutusvaliokunta: Teija Voudinmäki (YMT) 
Free-neuvottelukunta: Kirsi Mattila (pj) (FAO), Nina Donner) (FAO) 
Historiatoimikunta: Arto Nieminen (sihteeri) (YOT/Ruuti), Pirjo Munck (eläkkeellä oleva 
asiamies) 
Journalisti‐lehden toimitusneuvosto: Jyrki Saarikoski (YOT/Ruuti) 
Jäsentyöryhmä: Seppo Metso 
Kansainvälinen valiokunta: Jenni Koski (YMT), Anneli Salmivaara (MOT) ja Susanna Sjö-
stedt (YOT/SFA). 
Talousvaliokunta: Aapo Parviainen (YOT/Ruuti) 
Tekijänoikeusvaliokunta: Pike Epstein (YOT/Pasila), Anna‐Liisa Haavikko (FAO), Sari Kor-
pela-Välisaari(MOT), Piia Leskelä(YOT/Tohloppi), Aura Neuvonen (YMT), Kalle Nie-
mi(FAO), Mika Niva (YOT/Pasila). 
Työehtovaliokunta/Yleisradio: Jesper Alm (YOT/SFA), Hilla Blomberg (YOT/Pasila), Pike 
Epstein (YOT/Pasila), Jari Niemelä (YOT/Ruuti), Arto Nieminen (YOT/Ruuti), Anu Pylk-
känen (YOT/Tuotanto), Jyrki Saarikoski (YOT/Ruuti). 
Työehtovaliokunta/ MTV: Sari Korpela-Välisaari Pekka Niemiaho, Kari Pyrhönen, Kati Sa-
vander 
Työehtovaliokunta/ Tuotantoyhtiöt: Tuomas Niemi (YMT), Jenni Kettunen(YMT), Seppo 
Seppänen (MOT), Ilkka Vanne (YMT). 
Työehtovaliokunta/ Yhtyneet ja av-käännöstoimistot: Tuula Friman, Juha Hakala, Jenni 
Koski, Miika Lauriala, Kirsi Mattila, Lauri Mäkelä, Kaisu Nevasalmi, Kalle Niemi, Jenni 
Kettunen, Ingrid Svanfeldt (kaikki FAOsta). 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Miika Lauriala (FAO), Leea Ollikainen (MOT). 
Yhdistysrakenteen uudelleenarviointivaliokunta: Tapio Räihä (YOT/Alue), Ari-Pekka Sir-
viö (YOT/Alue; 25.8. alkaen YMT). 
 
Työttömyyskassa :  
Työttömyyskassa Finkan edustajistossa Journalistiliitolla oli seitsemän edustajaa ja vara-
henkilöt. RTTL:n edustajat kassan edustajistossa olivat Helena Pekarila (vara Anu Pylk-
känen), Reijo Nykänen (vara Sari Korpela-Välisaari) ja Kirsi Mattila (vara Juha Blomberg).   
 
4. JÄSENTOIMINTA  
 
RTTL:n toimintavaliokunnan tehtävä on suunnitella ja toteuttaa liiton jäsenille kursseja, 
seminaareja ja vapaa‐ajan toimintaa. 
 Kevätseminaari järjestettiin 9. toukokuuta Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Toi-
mintavaliokunnan puheenjohtaja Jari Mäkäräinen johdatti aikamatkan talon historiaan ja 
toimintaan. Ulkopuolisena alustajana tapahtumassa oli MTV Oy:n toimitusjohtaja Jarkko 
Nordlund, joka puhui kaupallisen median tulevaisuudesta. SJL:n puheenjohtaja Hanne 
Aho puhui ajankohtaisista tes-asioista.  The Golden Horns käyrätorvikvartetin energisoiva 
musiikkiesitys päätti seminaarin. Osallistujia oli noin 30. 
Syksyn Kuusikko- ja tukimiespäivä järjestettiin 30.9. – 1.10. Lahdessa. MTV:n tilannetta 
valottivat SJL:n edunvalvontajohtaja Petri Savolainen ja MOTin pääluottamusmies Kari 
Pyrhönen. FAOn Kalle Niemi, Ingrid Svanfeldt, Kirsi Mattila ja Miika Lauriala olivat jär-
jestäneet tietoiskun freelancerin asemasta. Paneelikeskustelun aiheena oli miten toimia 
jotta free ei polje hintoja. Näyttelijä ja improvisaattori Simo Routarinne veti osallistujil-



le toiminnallisen koulutussession arvostavasta vuorovaikutuksesta antaen eväitä myös 
alkaviin yt-neuvotteluihin. Lahden tilaisuudessa oli 45 aktiivia. 
 
 
 Toimintavaliokunnan kokoonpano: 
Valiokunnan puheenjohtajana oli Jari Mäkäräinen (YOT/Ruuti) ja jäseninä Katarina Sirén 
(YOT/Pasila), Tomi Peurakoski (NOT), Markku Värtö (YOT/Pasila, työsuojeluvaltuutettu), 
Valentina Italiano‐Rönkä (YOT/Pasila), Ingrid Svanfeldt (FAO), Kati Haapamäki (MOT). 
Valiokunnan sihteerinä asiamies oli Seppo Metso. 
 Valiokunta kokoontui viisi kertaa. 
 
RTTL:n koulutusrahasto 
Koulutusrahaston hoitokuntaan kuuluivat Aapo Parviainen (puheenjohtaja) (YOT/Ruuti), 
Nina Donner (FAO), Marjo Partio (MOT), Kristian Åberg ja Markku Värtö (YOT/Pasila) sekä 
varajäsenet Tomi Peurakoski (NOT), Katarina Sirén (YOT/Tuotanto) ja Seppo Seppänen 
(MOT). Hoitokunnan sihteerinä oli Seppo Metso. Hoitokunta kokoontui vuoden aikana 
kaksi kertaa. Muuten asiat käsiteltiin sähköpostilla. 
 RTTL:n koulutusrahaston apurahat jaettiin 21.11.2016 Hakemuksia tuli määräaikaan 
mennessä 30 kpl ja haettu summa oli yhteensä 39 711,30 eur. Hoitokunta jakoi 14 apu-
rahaa yhteissummaltaan 12 290 eur. 
Apurahan saivat Aladin Nina, Dadda Paola Valeria, Hilska-Keinänen Katja, Ilkko Han-
na, Itäinen Sandra, Kajo Markus, Kivimäki Petri, Koli Pekka, Kontio Teija, Luhtanen Sari, 
Marroquin Carlos, Mattila Kirsi, Myllyoja Markus ja Uosukainen Tiina-Maija.   
 
Ay-stipendi 
RTTL:n ay‐stipendin sai freelancereiden luottamusmies Ingrid Svanfeldt sinnikkäästä 
työstä freelancereiden aseman parantamiseksi. Stipendi luovutettiin hänelle kevätsemi-
naarissa 9. toukokuuta. 
 
Yhteistyö muiden SJL:n yhdistysten kanssa 
Helsingin kansainvälisen lehdistöklubin hallituksen jäseninä RTTL:sta olivat Juha Blom-
berg (YOT/Ruuti), Jenni Kettunen (YMT) ja Kalle Niemi (FAO). 
Alueellista yhteistyötä oli Pohjois‐Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen, Satakunnan 
journalistien ja pääkaupunkiseudulla toimivien SJL:n yhdistysten kanssa. 
  
5. TEKIJÄNOIKEUDET   
  
Tekijäinoikeusvaliokunta on toiminut RTTL:n ja SJL:n yhteisenä valiokunta, joka on teh-
nyt valmistelutyötä hallituksille. Yhdistetty valiokunta toimi kokeiluluontoisesta ja vuo-
den 2017 alusta on palattu vanhaan käytäntöön, jossa on RTTL:n oma valiokunta sekä 
Journalistiliiton valiokunta.  
  
Toimintavuoden aikana Ylen kanssa tehtiin Somer-sopimus sekä aikapalkkaisten että 
freelancereiden kanssa. Loppuvuodesta alettiin valmistella Pidä kiinni lompakostasi -
kampanjaa. 
    
RTTL:n edustajana Kopioston hallituksessa oli Anna-Liisa Haavikko  
 
 
RTTL:n edustajat tekijänoikeusjärjestöissä: 



Kopioston hallitus: Anna-Liisa Haavikko (FAO) 
Kopioston reklamaatiolautakunta: Heidi Kokki (YOT /Pasila) 
AVEKin johtokunta: Markku Värtö (YOT/ Pasila) 
AVEKin koulutusjaosto: Markku Pulkkinen (YOT /Tuotanto) 
KOURAn stipendirahasto: Piia Leskelä (YOT/ Tohloppi) ja Sari Korpela-Välisaari (MOT).   
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöprojekti Lyhty/taiteilijavaltuuskunta: An-
na‐Liisa Haavikko (FAO) 
Tekijäfoorumi: Sari Korpela-Välisaari (MOT) 
 
  
 
 
 6. VIESTINTÄPOLITIIKKA  
  
Viestintäpoliittinen valiokunta (ViPo) oli mukana ideoimassa ja toteuttamassa Yle-
osuutta 14.10.järjestettyyn Journalismin päivään. Paneelikeskustelun aiheena oli Ylen 
tehtävä ja indie-ostot. Keskustelua juonsi ViPon puheenjohtaja Susanna Sjöstedt.     
  
 Viestintäpoliittisen valiokunnan (ViPo) kokoonpano: 
 
Puheenjohtajana toimi Susanna Sjöstedt (YOT/SFA) ja jäseninä olivat Christian Forsberg 
(YOT/SFA), Raino Hurme (YOT/Pasila; kesäkuuhun asti), Sami Huohvanainen (YMT), Aapo 
Parviainen (YOT/Ruuti), Milja Haaksluoto (MOT), Irmeli Heliö (FAO) ja Arto Nieminen 
(YOT). Sihteerinä oli Seppo Metso. Valiokunta kokoontui neljä kertaa. 
Valiokunnan jäsenistä osa on siirtynyt muihin tehtäviin.   
   
 Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä 
  
RTTL:n ehdokkaita tiedonjulkistamisen palkinnon saajiksi pohtinut työryhmä teki valin-
tansa - kuten aiemminkin - sille tulleiden ehdotusten pohjalta. Syystä tai toisesta ehdo-
tuslistassa korostuivat aiempia vuosia enemmän yksittäiset huipputekijät.  
 
Työryhmä päätyi esittämään tiedonjulkistamispalkinnon saajiksi seuraavia ohjelmia ja 
tekijöitä (ehdotukset ovat keskenään samanarvoisia).  
   
– Yle Radio 1:ssä lähetettävä Tiedeykkönen käy pelottomasti uusien ja vaikeiden tiedeai-
heiden kimppuun kertoen kansalaisille mikä tieteessä on tärkeää. Tiedeykkösessä käsi-
tellään tiedettä laajasti ja syvällisesti. Tiedeykkösen kuuntelijan eteen avautuu kiehtova 
tutkimusmaailma, jossa kehitys menee eteenpäin, mutta joka ei ole klikkiotsikoissa.  
 
– Panama-dokumenttipaljastusten suomalaiset tekijät Minna Knus-Galán ja Kjell Lind-
roos. Knus-Galán ja Lindroos olivat osallisina globaalissa ja poikkeuksellisen laajassa pal-
jastuksessa veroparatiiseista. Tutkivan journalismin voimannäyttö vahvisti valtarakentei-
ta Yhdysvalloista Kiinaan. Suomessa journalistien työn tuloksen välittivät Ylen MOT ja 
Spotlight-ohjelmat.  
 
– Noin viikon uutiset. Ohjelma käsittelee viikon ajankohtaista uutisantia poliittisen satii-
rin keinoin riemastuttavalla tavalla. Ohjelmassa on tehty skuuppeja ja siitä on lähtenyt 
lentoon some -hittejä.  
 



– Petteri Saario ja dokumenttisarja Erämaan lumo. Saario on dokumenttiensa käsikirjoit-
taja, ohjaaja, kuvaaja, leikkaaja ja tuottaja. Pysäyttävä luontodokumenttisarja nähtiin 
vuonna 2016 Yle TV1:ssä.  
 
– Tutkiva journalisti Tuula Malin, joka on keskittynyt etenkin venäläisten maakauppoihin 
ja niiden vaikutuksiin. Malin on toiminut työssään sitkeästi myös niinä aikoina, kun asias-
ta on muuten haluttu vaieta. Hänen juttujaan on julkaistu niin MTV:n kuin Yleisradion 
ohjelmissa.  
  
– Ylen ajankohtaistiimin tutkiva toimittaja Tuomas Kerkkänen, joka selvitti kuinka Venä-
jän hakkerit iskivät ulkoministeriöön. Kerkkänen teki ajankohtais- ja uutisalustoil-
le perusteellisia verkkovakoilua, nettirikollisuutta ja tavallisen kansalaisen tietoturvaa 
koskevia juttukokonaisuuksia.  
 
– Elämäntyöpalkintoa ehdotettiin ulkomaantoimittaja Vesa Toijoselle. Ennen keskitty-
mistään ulkomaanaiheisiin oli Toijonen 1970-luvulla Ajankohtaisessa Kakkosessa mukana 
uudistamassa poliittista journalismia.  Vahvimman jälkensä journalismiin Toijonen on 
tehnyt Ulkolinjan tuottajana ja toimittajana. Erityisesti muistetaan hänen dokumenttin-
sa sodanaikaisesta Bosniasta ja muualta entisestä Jugoslaviasta. Lisäksi hän on toiminut 
kirjeenvaihtajana Espanjassa sekä toimittajien kouluttajana Sarajevossa.  
 
Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmän jäseniä olivat Jonas Jungar (YOT/SFA), Sari Korpela-
Välisaari (MOT), Antti Kurra (ATOT), Kirsi Mattila (FAO), Liisa Vihmanen (YOT/Pasila), 
puheenjohtajana Jyrki Saarikoski (YOT) ja sihteerinä Helena Pekarila. 

RTTL:n edustajat viestintäpoliittisissa yhteenliittymissä: 
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö (JOKES): Aapo Parviainen 
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys: Raino Hurme (YOT/Pasila), varaedustaja-
naan Jari Niemelä (YOT/Ruuti). 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta: Anna‐Liisa Haavikko (FAO) 
Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta: Harri Pulliainen (YMT) 
  
7. TIEDOTUS   
 
RTTL:n tiedotuskäytäntöjä uudistettiin. NettiArkki jäi historiaan. RTTL:n nettisivuista 
tehtiin jatkuvasti päivitettävä uutissivusto. Tämä mahdollisti entistä joustavamman ja 
nopeamman tiedotuksen Jäsenlehti Liiton Arkin lisäksi RTTL:n tiedotusta hoidet-
tiin www.rttl.fi ‐sivujen, Facebookin ja Twitterin avulla. 
RTTL:n kannanotot lähetettiin laajana jakeluna eri mediataloihin.  
 
Liiton Arkki 
Liiton Arkissa 1/2016 pohdittiin erityisesti RTTL:n tulevia haasteita: miten saada työnte-
kijät kattavasti tessien piiriin nopeasti muuttuneessa kentässä ja millainen RTTL:n yhdis-
tysrakenne palvelee parhaiten jäseniä tulevaisuudessa. Asiaa oli myös Barentsin aluee-
seen omistautuneiden journalistien kokoontumisesta. Matkareportaasi vei FAO:n jäsen-
matkalle Albaniaan.  Liiton Arkki 2/ 2016 keskittyi vihapuheeseen ja toimittajiin kohdis-
tuvaan uhkailuun. Äänessä olivat myös maahanmuuttajataustaiset journalistit. Lehti ra-
portoi myös sananvapaudesta Euroopassa sekä Turkin journalistien tilanteesta. Ylen väis-
tyvä pääluottamusmies Pike Epstein ja uusi, Jyrki Saarikoski kirjoittivat tunnoistaan. 

http://www.rttl.fi/


MOTin 50-vuotisjuhlista oli kuvakavalkadi. Ammattiasiaa oli raportti Journalismin päivän 
tietoturva -work shopista. 
 Liiton Arkin päätoimittaja oli Ari‐Pekka Sirviö, kevään numeron toimitussihteerinä oli 
Anneli Salmivaara ja syksyn numerossa Seppo Metso. Lehden taittoi Tiina Madisson, joka 
myös uudisti lehden ulkoasun. Samalla formaatista tuli käyttäjäystävällisempi.  Toimi-
tuskuntana oli RTTL:n tiedotustoimikunta. 
  
Tiedotustoimikunta 
Tiedotustoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Tiedotustoimikuntaan kuului-
vat Ari‐Pekka Sirviö (pj.), Jari Aula (YOT/Ruuti), Linus Lång (YOT/SFA), Leena Mattila 
(YOT/Pasila), Kirsi Mattila (FAO), Jukka‐Pekka Nyrhinen (YOT/Tohloppi), ja Kari Romp-
painen (YOT/Tohloppi),  Leea Ollikainen (MOT) ja Tiina Madisson (FAO). Tiedotustoimi-
kunnan sihteerinä oli Seppo Metso. 
  
8. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
RTTL teki yhteistyötä Viestintä ja Kehitys ‐säätiö VIKESin kanssa ja tuki VIKESin hankkei-
ta 2000 eurolla. VIKESin valtuuskunnan jäsenenä oli Aapo Parviainen (YOT/ Ruuti) ja va-
rajäsenenä Kari Pyrhönen (MOT). 
VIKESin hallituksen jäseninä olivat Heidi Kokki (YOT/Pasila) ja Kirsi Mattila (RTTL). 
BREGin eli Euroopan toimittajaliiton EFJ:n asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi valittiin 
vuoden 2016 alusta uutistuottaja ja toimittaja Susanna Sjöstedt (YOT/SFA), joka toimi  
myös ViPon puheenjohtajana. BREGissä on 16 jäsentä eri maista. 
 
9.  JÄSENISTÖ 
 
Liiton jäsenmäärä oli laskussa.  Jäsenmäärä oli vuoden alussa 4961 ja lopussa 4868. Työ-
suhteisten osuus laski ja eläkeläisten kasvoi.   
Kertomusvuoden aikana kuolivat Mikko Eronen, Merja Halmevaara, Erkki Karjalainen, 
Väinö Vainio, Kauko Ahonen, Rauno Laiho, Martti Anttonen, Kristoffer Gylling, Annukka 
Roininen, Pekka Oksala, Kristina Wallendorf, Liisamaria Kinnunen, Tarleena Sammalkor-
pi, Viljo Määttänen, Matti Lehti, Kari Nerg, Zdzislaw Hoffman, Arja Mantere, Hannu Kos-
termaa, Paavo Noponen, Raija Massala, Vesa Kiiski, Saara Lappalainen-Parikka, Tor Ahl-
strand. 
 

Yhdistysten jäsenmäärä 31.12.2016ja edustusoikeudet 2017 
 
YOT 2500 jäsentä       18 edustajaa 

FAO 412 jäsentä          3 edustajaa  

YMT 329 jäsentä                                        3 edustajaa 

MOT 221 jäsentä           2 edustajaa   

NOT 52 jäsentä             2 edustajaa 

ATOT 33 jäsentä                                        2 edustajaa 

 
Eläkeläisten osuus jäsenmäärästä oli 26,5 prosenttia.  
Vanhojen Kettujen jäsenmäärä oli 643 ja muita eläkkeellä olevia oli 650. 
www.vanhatketut.fi 
 
Yhdistys‐ ja osastojako: 



RTTL:n jäsenet kuuluvat työsuhteensa mukaisiin yhdistyksiin: 

– ATOT: Aito Tehtaan ohjelmatyöntekijät 

– Freelance-ammattiosasto FAO: freelancertyötä tekevät ja yrittäjäjäsenet. 

– MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT: MTV Mediassa työskentelevien lisäksi Bluesmedia 
Staff Oy:ssä, Directors Cut Oy:ssä, Suomen Uutisradio Oy:ssä, Nouhau Productions 
Oy:ssä, Nouhau Professionals Oy:ssä, ja BTI International Oy:ssä työskentelevät jäse-
net. 

– Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT: Sanoma Media Finlandissa työskentelevät   

– YMT – Yhdistyneet mediatyöntekijät: tuotantoyhtiöissä ja muissa ohjelmatyötä te-
kevissä yrityksissä tai alan opettajina työskentelevät jäsenet. 

– Ylen ohjelmatyöntekijät YIT:llä on kuusi osastoa, joiden jäsenet jakautuvat seuraa-
vasti: Alueen osastoon kuuluvat kaikki Radio Suomen aluetoimituksissa työskentelevät 
jäsenet. Pasilan osastoon kuuluvat Pasilassa työskentelevät Julkaisujen ja Luovien si-
sältöjen ohjelmatyöntekijät 

Tampereen osastoon kuuluvat Tohlopissa työskentelevät ohjelmatyöntekijät ja Tam-
pere/muu Suomi tuotantopalvelut. 
Ruutiin kuuluvat Pasilassa suomenkielisessä uutis‐ ja ajankohtaistoiminnassa ja urhei-
lussa sekä Radio Suomen kanavatoimituksessa, YLEX:ssä, Radio Puheessa ja YLE Radio 
1:ssä työskentelevät jäsenet. 
Svenska Ylen toimitusosastoon SFA:han kuuluvat myös Ålands Radio och TV:ssä olevat 
jäsenet. 
Tuotannon osasto perutettiin marraskuussa 2013 ja siihen kuuluvat Yle tuotannon Pa-
silassa työskentelevät jäsenet. 

Yhdistykset julkaisevat omat toimintakertomuksensa. 
  
10. LIITON HALLINTO  
 
Liiton puheenjohtajana toimi Ari‐Pekka Sirviö,  1. varapuheenjohtajana Aura Neuvonen 
ja 2. varapuheenjohtajana Sari Korpela‐Välisaari. Hallituksen sihteerinä oli Seppo Metso. 
Hallituksen valmistelueliminä toimivat työvaliokunta, taloustyöryhmä, toimintavaliokun-
ta, tekijänoikeusvaliokunta, tiedotustoimikunta, tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä ja 
viestintäpoliittinen valiokunta. 
Hallituksen päätöksistä julkaistiin lyhyitä yhteenvetoja liiton verkkosivulla. 
Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta. 
 
RTTL:n hallituksen jäsenet: 
(osallistuminen kokouksiin) 
 
 
 

   
varajäsenet: 

Ari-Pekka Sirviö pj.   
10/11 

 
Markku Värtö 



Aura Neuvonen 1.vpj  
9/11 

 
Sami Huohvanainen 

Sari Korpela-Välisaari2. vpj 
 6/11 Pekka Niemiaho 
Kari Leppälä 
11/11 

  
Jukka Nyrhinen 

Maija Elonheimo  
7/11 

 
Leena Mattila 2 

Jari Mäkäräinen 
 4/11 

 
Jari Aula 1 

Kai Pohjanen 
7/11 

  
Olli Koski 3 

Jyrki Saarikoski 
9/11 

  
Raino Hurme 1 

Tomi Peurakoski 
 8/11 

 
Faye Lawson 

Kati Savander 
5/11 

  
Seppo Seppänen  4 

Katarina Sirén 
6/11 

  
Anu Pylkkänen 4 

Sanna Väre  
7/11 

  

 Juha Hakala 1 
  

Susanna Sjöstedt 
4/11 

 
Antonia Berg 3 

Miika Lauriala 
8/11 

  
Inkeri Alatalo 

 
  
Työvaliokunta valmisteli hallitukseen tulevat asiat. Siihen kuuluivat Ari‐Pekka Sirviö (pu-
heenjohtaja), Sari Korpela‐Välisaari, Helena Pekarila ja Seppo Metso. 
Yhdistysten puheenjohtajat: 
ATOT: Heli Valtonen 
FAO: Kirsi Mattila 
NOT: Faye Lawson 
MOT: Sari Korpela‐Välisaari 
YMT:  Marjaana Keränen; sijaisena 17.4.jälk. vpj Jenni Kettunen 
YOT: Hilla Blomberg 
  
Senioriosasto Vanhat Ketut: 
Puheenjohtaja Leena Tamlander‐Pulli 
 
Pääluottamusmiehet: 
Pirkko Epstein, Ylen ohjelmatyöntekijät, pääluottamusmies 
Tomi Peurakoski, Nelosen uutiset, luottamusmies 
Kari Pyrhönen, MTV Media, pääluottamusmies 
Maija Sutela, Aito Tehdas, luottamusmies 
Jenni Kettunen, YMT luottamusmies 
  
Freelancerluottamusmies: 



Ingrid Svanfeldt, freelancereiden ja yrittäjien luottamusmies 
Varaluottamusmiehenä toimi FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila. 
 
Taloustyöryhmä: 
Aapo Parviainen (pj) (YOT/Ruuti), Johanna Lehtola (MOT) ja   Seppo Metso (siht.) 
  
Toimihenkilöt: 
Seppo Metso, RTTL:n asiamies 
Helena Pekarila, YOT:n asiamies (RTTL:n asiamiehen sijainen) 
  
Kirjanpitäjä: 
Liiton kirjanpitäjänä oli Mirja Saranen. 
Toimisto 
RTTL:n ja YOT:n toimisto on RTI‐talossa, huoneessa 1.15. Tilat omistaa Ylen eläkesäätiö. 
Tilintarkastajat: 
Tilintarkastajina toimi Tilintarkastusrengas Oy/Lotta Kauppila ja toiminnantarkastajana 
Monika (Ki) Svahnström, varalla Kari Partio. 
  
11. TALOUS  
   
Liiton talous oli kertomusvuonna lievästi ylijäämäinen. Toimintamenot olivat noin kym-
menen prosenttia edellisvuotta pienemmät, joten Journalistiliiton tilittämät jäsenmak-
supalautukset ja erityistuki riittivät kattamaan lähes kaikki kulut. Alijäämä katettiin 
edellisvuosien tapaan sijoitustoiminnan tuotoilla. 
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 20 395,63 euroa. Tilinpäätöksessä tuottoa pienensi mer-
kittävästi Nokian osakkeisiin tehty 14 511,05 euron arvonalennus. (Vuonna 2015 sijoitus-
ten tuotto oli voitollisten osakemyyntien ansiosta 110 188,05 euroa.) 

Tilikauden ylijäämä oli 1510,40 euroa. (62 675,83 €)  

Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 903 535,27 euroa. (919.777,95 €) 
 
  
 
  
  
 
  
  
 


