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Katto korkealle ja seinät leveälle
Journalistiliiton valtuuston kokouksessa toukokuun puolivälissä ei kuulunut
yhtään soraääntä, kun liiton puheenjohtaja Arto Nieminen esitteli linjauksensa liiton uusiksi jäsenrajoiksi. Mallia on
otettu Tanskasta, jossa suunnitellaan
media-alan työntekijäjärjestöjen fuusiota. Suomessa Tanskan malli tarkoittaa
käytännössä sitä, että Journalistiliittoon
jäseneksi pääsevät kaikki, jotka katsovat
tekevänsä journalistista työtä ja täyttävänsä liiton jäsenkriteerit.
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Suomen Journalistiliiton puheenjohtajakisa käynnistyi tänä keväänä.
RTTL ei halunnut kiirehtiä asiassa muun
muassa siksi, että syksyllä käytävät
lehdistön TES-neuvottelut olisi voitu
käydä ilman puheenjohtajaspekulaatioita. Mutta koska muut SJL:n jäsenjärjestöt alkoivat nimetä ehdokkaitaan, oli
RTTL:nkin lähdettävä mukaan. Ehdokkaamme valinta ei ollut vaikeaa.
Nykyinen SJL:n puheenjohtaja Arto Nieminen on hoitanut hommansa niin mallikkaasti, että pyysimme häntä ehdolle
edelleen. Hänen kova neuvottelukokemuksensa ja laaja-alainen näkemyksensä media-alasta ovat sen luokan näyttöjä,
että ne peittoavat muut ehdokkaat mennen tullen.

KUVA Seppo Sarkkinen

Journalistiliiton tulevaisuuden, edunvalvonnan, vaikuttavuuden ja uskottavuuden
kannalta meillä ei ole enää varaa sulkea
oveamme työntekijäryhmiltä, jotka käytännössä tekevät samaa työtä kuin nykyiset
Journalistiliiton jäsenet. Tällaisia ryhmiä
ovat esimerkiksi julkisen ja kaupallisen
sektorin tiedottajat. Monet heistä ovat
taustaltaan journalisteja. Esimerkiksi
työtaistelutilanteessa on ensiar voisen
tärkeää, että koko media-ala on järjestäytynyt mahdollisimman laajasti. Silloin
kukaan kollegamme ei erehdy tekemään
lakonalaista työtä. Myös journalismin tulevaisuudelle on hyväksi, että tarkastelemme media-alaa laaja-alaisesti.

kuuluu monenkirjavaa väkeä. Liitossamme
on perinteistä journalistista työtä tekevien
toimittajien lisäksi teknistä henkilöstöä,
kuvaajia, tutkijoita, opettajia, kääntäjiä ja
monia muita työntekijäryhmiä. Me olemme jo huomanneet sen, että journalismi
on nykyään paljon enemmän kuin vain
kirjoitettuja tai puhuttuja sanoja. Tästä
konkreettisena osoituksena toivonkin,
että syksyllä kokoontuva seuraava RTTL:n
edustajakokous vaihtaa liittomme nimen.
Edes kirjainlyhennettä ei tarvitse vaihtaa,
jos olemme tulevaisuudessa Radio- ja
televisiotyöntekijöiden liitto.

puheenjohtajan palsta

Tässä numerossa:

ARI-PEKKA SIRVIÖ
ari-pekka.sirvio@yle.fi
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TEKSTI: Arto Nieminen, Journalistiliiton puheenjohtaja KUVA: Kai Widell

Kohti suurempia sopimus kokonaisuuksia

V

ähän hiipimällä, mutta ei lopultakaan minään jättiyllätyksenä Journalistiliitolle on
auennut polku kohti suurta
sopimuskentän muutosta.
Liiton neljällä sopimusalueella on käynnistynyt kehitystie, joka voi johtaa
nykyisten sopimusalueiden laajentumiseen
ja sen tien päässä jossakin tulevaisuudessa
on yksi journalistista ja ohjelmatyötä säätelevä työehtosopimus.
Kaiken takana on mediateollisuuden muutos. Ei ole enää olemassa pelkkää printtiä
tai pelkkää sähköä. On jotakin, joka on sieltä väliltä. Perinteisten mediatalojen rinnalle
nousee uusia toimijoita, jotka tekevät sisältöjä työehtosopimustoiminnan ulkopuolella.
Lisäksi töitä tehdään muutenkin kuin vain
vakituisen työvoiman ja freelancereiden voimin. Nyt jo on vuokratyötä, erilaisia ”kumppanuushankkeita” ja entistä enemmän ulkopuolelta tilattua työtä. Tällöin on syntynyt
työmarkkinahäiriö, joka johtaa kaikkien olojen kurjistumiseen eli työvoiman hintakilpailuun. Ainoa tapa estää se ovat suuremmat
sopimuskokonaisuudet.
Sekä Ylen että MTV:n ohjelmatyöntekijöiden
sopimuksessa on työr yhmätoimeksianto,
jossa tätä asiaa selvitetään. Tämä on pitkä
marssi, koska yksittäisten ja toisistaan poikkeavien yksityiskohtien viilaaminen yhdeksi
kokonaisuudeksi vaatii kummaltakin osapuolelta ennen muuta kompromissihalua
ja -taitoa. Vain sopimusehtojen parantaminen tai vain niiden heikentäminen ei voi olla
lähtökohtana. Pitää löytää ratkaisuja niiden
väliltä. Näkymä on silti niin mielenkiintoinen,
että sitä kannattaa tutkia tarkemmin. Tämä
työ on vasta hyvin alkutekijöissään, ja voi
olla, että täydellinen sulautuminen yhdeksi
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kokonaisuudeksi ottaa aikaa, vaatii pitkiä
siir tymäaikoja tai muita poikkeuksellisia
sopimusratkaisuja.
Toisaalta taas elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöitä koskeva työehtosopimus on uudistumassa. Televisiota tekevät tuotantoyhtiöt
ovat kehnosti järjestäytyneet, ja elokuvatyöhön keskittyvä sopimus ei täysin vastaa
yritysten tarpeita. Nyt etsitään sellaisia
sopimustekstejä, joiden avulla tuotantoyhtiöt saataisiin mukaan järjestäytyneeseen
työmarkkinatoimintaan.
Neljänneksi nostan esiin lehdistön työehtosopimuksen, jonka soveltamisalaa on
tavalla tai toisella laajennettava. Televisionomainen työ on tullut liikkuvan kuvan
ansiosta pysyvästi printtitaloihin, ja tämä
kehitys vahvistuu nyt hurjaa vauhtia. Nykyinen lehdistön työehtosopimus tuntee vain
painettuun sanoma- ja aikakauslehteen tehdyn työn määräykset. Sopimuskumppanimme Viestinnän Keskusliitto VKL jopa tulkitsee, että printtitalon verkkojulkaisut eivät
välttämättä olisikaan lehdistön työehtosopimuksen piirissä, ja se on hurja väite, kun
hiukankin katselee mitä mediassa oikeasti
tapahtuu. Tässä VKL toimii yritysten edun
vastaisesti niin järjettömältä kuin se kuulostaakin. Joka tapauksessa lehdistönkin
sopimuksen soveltamisalaa on aivan välttämättä laajennettava.
Eikä saa unohtaa freelancereiden tilannetta. Työtilaisuuksia on aiempaa vähemmän,
palkkiot ovat entistä pienemmät ja tekijänoikeuksia vaaditaan siirrettäväksi kustantajalle ilman eri korvausta koskien materiaalin
laajaa käyttöä. Tässä liiton tavoitteena on oltava lopulta kollektiivinen neuvotteluoikeus,
kuten kaikilla muillakin palkansaajilla on.

Kun yhä enemmän töitä teetetään alan liepeillä työehtosopimusturvan ulkopuolella,
nousee esiin kysymys järjestäytymisen varmistamisesta, sillä ilman järjestäytymistä ei
ole sopimustoimintaakaan. Kun alan liepeillä on ammattitaitoisia toimijoita, joiden tuotanto kelpaa kustantajille, on pakko kysyä
itseltä, kannattaako meidän torjua nämä
henkilöt SJL:n jäsenyydestä? Vastaushan
on ilmiselvä; juuri niin meidän ei pidä tehdä. Voi jatkaa kysymyksellä mitäpäs silloin
tapahtuu, jos joudumme turvautumaan työtaisteluvaroitukseen, kun alan töitä pystyvät
tekemään muutkin?

J

ournalistiliitto teki toukokuussa
aivan oikean linjauksen väljentäessään liiton jäsenrajoja. Nyt liiton
jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka
työ sisältää olennaisena osana
journalistisia elementtejä. Olennaisen arviointi jää jäseneksi pyrkivälle. Aiemminhan liitto on salapoliisityönä yrittänyt
varmentaa, että hakija tekee ihan varmasti
”oikeaa” journalistista työtä. Tämä on aiemmin ollut hyvinkin perusteltua, mutta median
muuttuessa niin hurjaa vauhtia, tällainen
epäily on käynyt turhaksi. Journalistiliitto onkin ainoa suomalainen ammattiliitto, joka
lähtökohtaisesti on epäillyt hakijoiden aitoa
pyrkimystä tulla liiton jäseneksi. Kyttääminen jää nyt vähemmäksi, mutta harkinta
edelleen säilyy.
Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä jatkossa liitto
joutuu oikeasti tekemään paljon enemmän
töitä järjestäytymisen pohjan varmistamiseksi. Kun minun ikäpolvelleni ammatillinen
järjestäytyminen oli automaattista, nuorille
se ei ole. Tästä ei tule kuitenkaan nuoria
syyttää, tähän on sopeuduttava. Ammatilli-

nen yhteisöllisyys ei ole enää kaikkien nuorten
arvojen keskiössä, vaan yksilöllisyys korostuu.
Ja tämä on ammattiliittojen yksinkertaisesti hyväksyttävä, käärittävä hihat ja tehtävä enemmän
töitä järjestäytymispohjan varmistamiseksi. Yksilöllisiä arvoja korostavan sukupolven korvissa
työnantajain seireenilaulut yksilöllisestä sopimisesta voikin siis yhtäkkiä kuulostaa nuorten
korvissa oikeastaan ihan hyvältä idealta.
Kaiken kaikkiaan ollaan isojen asioiden ääressä. Jo nyt täysin kulunut sanonta, että digitaalisuus muuttaa kaiken, on nyt toteutumassa myös
ammattiliitoissa.

Arto Nieminen
Syntynyt Sylvesterin päivänä 1957
Tampereella.
Koulutus: Journalistiikan opintoja
Tampereen yliopistosta.
Työhistoria: Ylessä vuodesta 1989 alkaen,
ensin radiouutisten työmarkkinatoimittajana
ja myöhemmin Ajankohtaisen kakkosen politiikan toimittajana. Toimitussihteerinä VTY:n
lehdessä 1985-89.
Luottamustoimet: Suomen Journalistiliiton
puheenjohtaja vuodesta 2006 lähtien.
Toiminut liiton valiokunnissa ja työryhmissä
vuodesta 1998 lähtien ja ollut hallituksen jäsen
vuodesta 2002.
On Radio- ja televisiotoimittajien liiton ehdokas
Journalistiliiton puheenjohtajaksi seuraavalle
nelivuotiskaudelle. Puheenjohtaja valitaan
Journalistiliiton valtuustossa joulukuussa.

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen.
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Vaiettu puheenjohtajakisa

Istuvan puheenjohtajan haastaminen kesken liiton suurimman sopimuksen neuvottelujen on liitolle hankala asia. Kuten valtuuston puheenjohtaja Asko Lehtonen totesi
puheessaan, kaikkien etu on käydä kamppailua niin, että se häiritsisi mahdollisimman
vähän lehdistön neuvotteluja. Kukaan ei vain
oikein tiedä, miten. Aivan kuin ehdokkaat
eivät olisi vielä tosissaan ehdolla ja kannattajat eivät tosissaan kannattaisi? Tilanne
voi muuttua syksyllä, mikäli vaikeaksi ennakoidut lehdistön neuvottelut etenevätkin
ripeästi. Lehdistön tes-neuvotteluja käydään
syksyllä ja puheenjohtajasta äänestetään
joulukuussa.
Tätä ennen lehdistö kuitenkin yrittänee sopia yhteisestä ehdokkaasta. Tämä ei tule
olemaan helppoa, sillä istuvan puheenjohtajan vaihtamiseen ei ole noussut esille
muita syitä kuin RTTL:n ja lehtiyhdistysten

Eläkeläismaksu
Valtuustoa puhutti eniten hallituksen esitys
eläkeläisten jäsenmaksusta. Perusteluna oli
jäsenten välinen tasa-arvo niin, että kaikki
osallistuisivat omalta osaltaan liiton toiminnan rahoittamiseen. Valtuuston keskustelussa nousi esiin myös huoli tulevaisuuden jäsenrakenteesta ja jäsenmaksukehityksestä
tilanteessa, jossa yhä useampi liiton jäsen
on eläkeläinen, ja yhä useammin vielä satunnaisesti töitä tekevä eläkeläinen.
Edellisessä jäsenmaksu-uudistuksessa
tämä yhdenvertaisuus -asia pyrittiin hoitamaan niin, että eläkeläiset maksavat kotiin
kannetusta Journalistilehdestä. 50 euron
vuosimaksun seurauksena yli 3 000 eläkeläisestä vain noin 700 maksaa lehdestään.
Loput lukevat, jos lukevat, sen ilmaiseksi
verkosta.
Vaiheikkaan keskustelun lopuksi valtuusto
päätti siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi uudelle valtuustolle, joka joutuu myös
kantamaan vastuun tekemistään päätöksistä. Vanha valtuusto päätti kautensa tähän,
mutta kokoontunee syksyn kuluessa vielä
ylimääräiseen kokoukseen hyväksymään
lehdistön uuden työehtosopimuksen.

TAPIO RÄIHÄ
RTTL:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

Luovuttaako osa Uuden päivän ohjelmatyöntekijöistä ja
kalustosta vai ei, kas siinä pulma, jota Ylen hallitus miettii
10.6. pidettävässä kokouksessaan. Tämän lehden ilmestyessä pitäisi olla selvää, onko Ylen tuotantojen johtaja Janne
Yli-Äyhö ja kumpp. katsoneet jonkun tuotantoyhtiön Ylelle
tekemän tarjouksen niin hyväksi, että sen voi hallitukselle
esittää. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Yle aikoo ”liikkeenluovutuksella” ulkoistaa ohjelmatoimintaansa.

Kuva: Hanna Koikkalainen

Ammattiyhdistysliikkeen tärkeimmässä
tehtävässä työehtosopimusneuvotteluissa
erinomaista työtä tehnyt istuva puheenjohtaja Arto Nieminen (RTTL) on saanut kolme haastajaa lehtiyhdistyksistä; Hanne
Aho Suomen Aikakauslehdentoimittajain
Liitosta ja Juha Keskinen Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksestä sekä valtuuston puheenjohtaja Asko Lehtonen Turun
Sanomalehtimiesyhdistyksestä.

välinen kisailu puheenjohtajasta. Raja-aitojen kaatuessa r yminällä tämä jako lienee
jo menneisyyttä ja liiton johtajalla on edessään liiton uudistaminen aikaan, jossa printti muuttuu sähköiseksi. Uudella valtuustolla
on pöydällään isot asiat heti ensimmäisessä
kokouksessaan.

KUVA Seppo Sarkkinen

Suomen Journalistiliiton valtuusto
kokoontui 15.–16. toukokuuta tällä kokoonpanolla viimeisen kerran virallisesti. Seuraava kerta on lehdistön työehtosopimuksen
aiheuttamat ylimääräiset kokoukset joskus
syksyllä tai alkutalvesta – toivottavasti. Siksi olikin hieman yllättävää, että valtuusto
ei puhunut sanallakaan liiton puheenjohtajan valinnasta, joka on uudella valtuustolla
edessä jo joulukuussa.

Luovuttaako vai eikö luovuttaa?

YOT on vastustanut tätä ”liikkeenluovusta” alusta asti eli siitä
asti kun siitä YOT:n puheenjohtajalle, pääluottamusmiehelle
sekä Temen pääluottamusmiehelle helmikuussa kerrottiin.
Hanke kuulosti ensi kuulemalta hyvin oudolta, eikä siinä
tuntunut olevan ”mitään järkeä”. Eikä tunnu edelleenkään.
Juristimme Valtteri Aaltonen totesi heti asiasta kuultuaan,
ettei tässä ole lainkaan kysymys liikkeen luovutuksesta. Ei
ole olemassa mitään kokonaista liikettä tai selkeää liikkeen
osaa, jonka voisi luovuttaa niin, että se voisi itsenäisesti jatkaa toimintaansa. Uuden päivän kohdallahan on tarkoitus siirtää ulkopuoliselle tuotantoyhtiölle noin 25
työntekijää. Suunnittelutyö ja tuotannon työnjohto jäisivät Ylelle. Samoin tuottajat pysyisivät Ylen palkkalistoilla, ja heidän tilaamansa
näyttelijä- ja käsikirjoitustyö hoidettaisiin
kuten tälläkin hetkellä.

naistettiin ja niitä temeläisiä, jotka jätettiin vakinaistamatta.
Yhtiö muisti toki jo tuolloin painottaa, että työsuhteet muuttuivat toistaiseksi voimassaoleviksi, vakinaisuudesta ei ollut
kyse!
Kun yhtiö päättää ulkoistaa toimintaansa, ei ammattiyhdistyksellä ole veto-oikeutta eikä neuvottelumandaattia. Tästä
huolimatta YOT on yrittänyt ”takoa järkeä” päättäjien päähän
ja perustellut miksei hanke ole juridisesti pätevä eikä ylipäätään järkevä. YOT on esittänyt kriittisiä kysymyksiä, selvittänyt taloudellisia riskejä sekä tuonut esiin ne vaikutukset,
joita hankkeella on henkilöstön työehtoihin, jaksamiseen ja
motivaatioon. Meitä on kyllä kuunneltu sujuvasti ja meidät
on pidetty ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä, mutta
mitään aikeita hankkeen läpiviennin keskeyttämiseksi emme
ole havainneet.
Keskiviikkona 4.6. olemme lähettäneet Ylen hallitukselle ja
johtoryhmälle SJL:n, Temen, TVTT:n ja YOT:n allekirjoittaman kirjeen, jossa vastustamme hanketta,
emme kumppanuuksia sinänsä.

Uuden päivän työntekijät ovat olleet tyrmistyneitä tämän suunnitelman edessä,
ja ovat ker taalleen marssineet uloskin
Rantatiellä. Nyt aiotaan ulkoistaa samoja henkilöitä, jotka helmikuun alussa vaki-

Taas kerran ruoho näyttää yhtiön mielestä vihreämmältä aidan toisella puolella, eikä oman väen sitoutuneesta ja
laatutietoisesta työstä ole niin väliä,
ainakaan aidan sisäpuolella. Kyllä me
ar vostamme teidän työtänne, juuri
siksi uskallammekin tarjota teidät ja
työnne tälle kumppanille, tunnutaan
yhtiössä ajattelevan.

Ja mitäs seuraavaksi keksitään?

Hyviä kesälaitumia tästäkin huolimatta!
PIKE EPSTEIN
pirkko.epstein@yle.fi
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TEKSTI: Kari Romppainen Työsuojeluvaltuutettu, Tampere-Muu Suomi

Imperiumin vastaisku ja
palkitsemisen dilemma
Tunnustan. Olin väärässä. Totesin talvella, että tamperelaisen tv-tuotannon suurin
työsuojelullinen haaste olisi Aito-Median ja
Ylen tuotantotalo Tampereen yhteistuotanto. Ja kissan viikset. Alkuvaikeuksista on
otettu opiksi, ja jälkipalaverin anti oli vähintäänkin lupaava. Kaikilla näyttäisi olevan
tahtotila löytää yhteinen sävel ja jatkoon voi
suhtautua rauhallisin mielin.
Tampereen tv-tuotannossa on kolme keskeistä työsuojeluhaastetta. Uusi Päivä, Uusi
Päivä ja Uusi Päivä (UP). Ensiksi täytyi saada
henkilöstö jaksamaan painaa urakkaluontoista työtahtia uupumatta. Ohjelmaa syntyy neljä kertaa enemmän kuin normaalia
tv-draamaa. Se vaati sujuvan sapluunan
kehittämistä, riittävästi osaavaa henkilökuntaa sekä kierrättämistä muissa tuotannoissa. Varsinkin kamera- ja valotyöskentely
on kiivasta.
Toinen haaste on kiinteistö- ja ilmanlaatuongelmat. Milloin oli vesivahinkoja, talvella
kuvattiin sisätilakohtauksia parin asteen
lämpötiloissa ja talviloman aikana tehtäväksi suunniteltu suursiivous jäi firmalta
suorittamatta. Parin vuoden sisällä purettavaksi määrättyyn taloon ei omistaja haluaisi hirveästi korjauksia tehdä.
Mutta suurin ja vakavin haaste on henkilöstön jaksamisessa. Kun Yle on suuressa
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viisaudessaan päättänyt ulkoistaa UP:n tuotannon, on ihmisten työhyvinvointi alentunut
merkittävästi. Sen lisäksi ajoitus on todella
huono. Latautuvatko akut tulevalla kesälomalla vai murehditaanko tulevaa? Vuokratyöjupakan jälkeiset vakinaistamiset olivat
tuoneet kuuden viikon työrauhan. Yhtiön
ilmoitettua UP:n sisällön säilyvän Ylessä
vuoteen 2018 päässäni soivat hälytyskellot. Miksi puheissa painotettiin sisältöä?
Tämä ei lupaisi hyvää tuotannolle.

P

äätös ulkoistuksesta oli
shokki henkilöstölle. Johto
selitti ratkaisua strategialla ja sen mukaisella kumppanuusjargonilla. Erityisen
loukkaavaa olivat puheet
win-win-tilanteesta ja uusista mahdollisuuksista osaaville työntekijöille. Kyse ei ole siitä, etteikö porukka luottaisi osaamiseensa,
vaan töiden riittävyydestä sekä toimeentulosta. Vanhat kokemukset ulkoistuksista ja
tapahtumista voimassaolevien TES:n jälkeisestä ajasta eivät ole rohkaisevia.
Kuka haluaisi riskeerata elantoaan tukeakseen Mediapolis-kampusta? Mielestäni
näen kyllä asian ns. ison kuvan, jonka jäljet johtavat Yle-veroneuvotteluihin. Mutta
en voi henkilöstöedustajana hyväksyä sitä,
että työntekijöitä käytetään pelinappulana
kiinteistöbisneksessä.

Meillä on strategia, joissa kumppanuudet
ovat keskeisessä asemassa. Johdolla ja
päälliköllä on tuloskorttinsa, joilla strategiaan nojaten he saavat varsin mittavat tulospalkkionsa. Aiemmin pidin suurimpana
epäkohtana palkkioiden kohtuuttomuutta.
Nyt näen, että suurin uhka yhtiölle ja henkilöstölle on siinä, että järjestelmä voi palkita
jopa yhtiölle haitallisista päätöksistä.
Vaatii todella korkeaa moraalia päälliköltä luopua yhtiölle ehkä kalliista ja työntekoa haittaavista hankkeista, jos vaakakupin toisella
puolella on tuhansien eurojen palkkio. Meillä
on jo nyt luovuttu kumppanuuden merkeissä
monista omaan tuotantoon räätälöidyistä työvälineistä tarkoituksena vuokrata ne ulkoa.
Sitten kehitellään viritelmiä, jotka eivät välttämättä täytä turvallisuusvaatimuksia. Sen lisäksi omat välineet maksaisivat itsensä pian
takaisin. Voi pyhä yksinkertaisuus. Tähän toivon muutosta ja järjen voittoa.Tulee mieleen
edellisen toimitusjohtajan aikainen slogan
”Saa mokata”. Esimerkkejä tästä löytyy; voi
menettää kasvonsa ja uskottavuutensa,
mutta ei välttämättä toimeentuloaan. Mutta uskaltaako tavallinen ohjelmatyöntekijä
enää innovoida ja onnistua? Joku Ajatusten
Tonavahan voi siitä keksiä uuden ulkoistuskohteen vahvistamaan tuloskorttisaldoaan.
Siinä ei välttämättä roudarin toimeentulo
paljoa paina.

Teksi: Pirjo Munck KuvaT: Vesa Toppari

Heikoille jäille omalla vastuulla?

S

osiaalinen media on muuttanut journalistista työtä,
mutta somea koskevat pelisäännöt ovat vielä hakusessa. Näin voisi summata RTTL:
n Viisikkopäivillä journalismin
tulevaisuudesta käytyä keskustelua. Kuumimmaksi aiheeksi nousivat odotetusti sosiaalisen median karikot: kuka vastaa, jos
toimittaja mokaa verkossa?
Nettin käyttö on muuttunut nopeasti, ja nettisurffaus on rajusti vähentynyt. Sen paikan
ovat ottaneet muun muassa Facebook ja
Twitter, josta on helppo löytää kiinnostavia
juttuja. Sosiaalinen media avaa mahdollisuuden, jota ennen ei ollut käytettävissä:
hyvä juttu voi saavuttaa somessa maailmanlaajuisen huomion. Globaalin näkyvyyden saamiseksi juttuja myös käännetään
somea varten.
Sosiaaliseen mediaan osallistumista edellytetään toimittajilta muun muassa Ylessä.
MTV:ssä somessa olo ei ole pakollista, ja
osa toimittajista ei halua sitä kautta tulevaa
julkisuutta. Kaikissa yhtiöissä sosiaalinen
media on havaittu oivalliseksi työvälineeksi, jonka avulla on mahdollisuus saavuttaa
uutta yleisöä ja saada tietoa siitä, mistä
ihmiset ovat kiinnostuneita. ”Yleisö ei ole
samanlainen kuin sinä, tai sellainen kuin

toivoisit sen olevan”, muistutti Ylen internetpäällikkö Mika Rahkonen.
Somen verkostot ovat ”heimoutuneita”:
samanmielisten porukoiden kiinnostuksen
kohteet erikoistuvat jo hyvin varhain. Ihmiset ovat ennen kaikkea kiinnostuneita itsestään, ja Facebookia käytetään oman elämän
kaunistavana peilinä. Fiksujen juttujen jakaminen kuuluu tähän, halutaan kertoa omasta arvopohjasta ja kiinnostuksen kohteista,
luoda omaa julkisuuskuvaa, totesi Hesarin
toimittaja Saska Saarikoski.
Sosiaalinen media on ilmapuntari, mutta
kuinka helposti sen saa näyttämään väärin? Syntyykö suuri ”somemyrsky”, kun parikymmentä samanmielistä ihmistä pöyristyy
jostain, kysyi keskustelua vetänyt Jari Mäkäräinen. Somen manipulointi on helppoa,
mutta ei kovin tuloksellista. Some-yleisö on
fiksua ja haistaa helposti manipulointiyritykset ja korjaa virheet, uskoi muun muassa
MTV Median radio- ja internetpäällikö Anu
Kuistiala.
Et voi olla hyvä twiittaaja, jos et ole somessa
myös vapaa-ajalla, väitettiin keskustelussa.
Mutta miten käy kun yksityinen ja julkinen
sekoittuvat? Kun ilta menee pitkäksi ja aamulla joutuu miettimään, lähtikö se viimeinen twiitti ihan lapasesta. Mokia voi sattua

kaikille, ja seuraukset voivat olla arvaamattomat: lievimmissä tapauksissa työnantajan
puhuttelu tai varoitus. Ylilyöntejä voidaan jonakin päivänä joutua ratkomaan myös raastuvassa, sillä julkaisulupaa ei twiitatessa
kukaan lähde hakemaan.
Ylilyönnin mahdollisuus on somessa aina
läsnä. Persoonallisuus on välttämätöntä,
sillä vain mielenkiintoiset ja jännittävät
persoonat kiinnostavat, eivät instituutiot.
Tarkkoja ohjeita somekäyttäytymiseen ei
kukaan vastuuhenkilö oikein halua antaa,
vaikka useissa yhtiöissä onkin ohjeet sosiaalista mediaa varten. Mika Rahkosen
mukaan sosiaalisessa mediassa ollessa
on tärkeä pitää mielessä se, miten somekäyttäytymisesi vaikuttaa mielikuvaan selviytyä työtehtävistäsi. Yleisenä ohjenuorana
toimivat hänen mukaansa yhtiön ar vot ja
lojaliteetti työnantajaa kohtaa.
Käytännön tilanteissa noista neuvoista ei
taida olla kovinkaan paljoa apua, ja tärkeää
olisikin, ettei kenenkään tar vitsisi lähteä
heikolle jäälle vain omalla riskillään. Seuraajien määrät voivat olla huomattavan suuria,
ja ratkaisematon kysymys on myös se, kenelle seuraajat oikein kuuluvat. Voiko mediayritys ”omia” seuraajat myös työsuhteen
päättymisen jälkeen? Voiko seuraajat viedä
mukanaan uuteen työpaikkaan?
Liiton ARKKI



Text Linus Lång
illustration Sebastian Dahlström

Freda
fritiden
Journalister arbetar allt mer
på webben och i de sociala medierna,
som inte respekterar gränsen mellan
arbetstid och ledig tid. Svenska fack
avdelningen efterlyser klara spelregler.

I

nte en dag för tidigt att frågan tas upp
till diskussion! Så lydde en anonym
medarbetares inlägg inför Svenska
fackavdelningens diskussion med
cheferna på Svenska Yle.

Personalchefen Peter Valkama, och
genrecheferna Alex Fager (Fakta och Fiktion) och Kerstin Häggblom (Nyheter och
Sport) deltog i lunchdiskussionen i RTI-huset i Böle. Tiotals medlemmar hade hörsammat fackets kall till debatten som leddes
av förtroendemännen Ingemo Lindroos och
Sebastian Bergholm.
I de inledande anförandena konstaterade
Alex Fager att det inte är något uttalat krav
att arbeta på fritiden – men konstaterade i
samma andetag att arbetslivet förändras,
och lyfte fram att en del av personalen har
gått med på flexibla arbetstider inom ramen
för totallöneavtal. Kerstin Häggblom slog
fast att fritid är fritid – men sade också
att många journalister är ivriga att jobba
på sin fritid. Problematiskt blir det om det
upplevs som ett tvång att arbeta på ledig
tid, tillade hon.
Diskussionen hotade bli riktigt kort då Peter
Valkama sade att ingen för väntas arbeta
på fritiden. Men verkligheten är förstås inte
riktigt så svartvit och arbetslivet i framtiden
bygger mera på lön för prestationer än fasta
arbetstider, förutspådde Valkama.
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Alex Fager inflikade att han för länge sedan
har diskuterat liknande frågor med musikjournalister. Var går gränsen mellan arbete
och fritid. Är det arbete om en musikjournalist skriver om musik på sociala medier
utanför sin arbetstid…?
Sedan kom publiken med i diskussionen. En
frågeställare tog avstamp i en färsk utnämning på Svenska Yle och undrade om exempelvis aktivt twittrande kan vara avgörande
när bolaget rekryteringar personal.
Kerstin Häggblom konstaterade att rekryteringen alltid är helhetsbedömning. Kunnande inom sociala medier uppskattas visserligen av arbetsgivaren men är ändå bara en
mindre del i den helheten.
Peter Valkama fyllde i att aktivitet på sociala
medier kan ses som kompetensförhöjande
verksamhet och att man också kan ställa
frågan om en del rentav åker “snålskjuts”
då de profilerar sig på sociala medier under
arbetstid...
Webben är allt mera mobil och känner få
gränser gällande tid och rum. Det här manifesteras på många olika sätt. Strävan att
vara när varande på sociala medier är en
sak, men arbetet kan tränga sig in på fritiden
också via många andra kanaler. Förtroendeman Sebastian Bergholm förklarade det
som att strukturerna i sig ställer krav.
Svenska Yles webbverktyg kan användas för
att uppdatera sidor också då man befinner
sig utanför huset. Mycket riktigt uppdateras
vissa webbsidor även utanför de ansvariga
redaktörernas arbetstid, vilket bland annat
har märkts av vid Yles regionredaktioner under veckoslut.
Konsensus verkade vara att sådan aktivitet
inte beror på direkta krav från cheferna, utan
snarare kan bygga på en hög ambitionsnivå
(ett positivt problem) eller på en upplevd
press (en negativare sak). Ur ett fackligt
perspektiv bör det förstås konstateras att
allt arbete ska utföras enligt avtal och mot
överenskommen ersättning.

En annan aspekt är möjligheten att kommentera publicerade webbar tiklar. Kommentarer tas emot dygnet runt även om de
publiceras först efter att de har godkänts.
Med nuvarande system dyker kommentarerna omedelbart upp i artikelförfattarnas
e-post - och följer med en på fritiden, ifall
man läser arbetsmejl på fritiden.

G

ällande kommentarerna sade Kerstin Häggblom att rutinerna borde utvecklas ytterligare. Samtidigt konstaterade hon att det inte heller är något tvång
att följa med jobbmejl på fritiden.
Diskussionen ledde slutligen till frågan om
arbets- och kollektivavtalen i högre grad bor-

de beakta de nya krav som webben ställer.
Peter Valkama svarade kort och koncist ja
på den frågan.
Freda fritiden-diskussionen var givande. I
och med webben har det journalistiska arbetet fått många nya dimensioner som det
nuvarande arbetslivets regler är dåligt anpassade för. De inbjudna cheferna visade

ändå upp en bra attityd och poängterade
ofta respekt för fritiden.
Diskussionen visade ändå att det finns
mycket i rutiner, attityder och strukturer som
borde tänkas om och då bör också facket
ha en viktig roll. Därför kommer SFA att fortsätta lyfta upp problematiken och söka svar
genom kampanjen “Freda fritiden”.
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KUVA Seppo Sarkkinen

Yhteiset pelisäännöt media-alalle
Kevättä pidetään hedelmällisenä aikana,
aikana jolloin syntyy aina jotain uutta. Maikkarilla ja Ylellä se on tarkoittanut Yle-MTV
tes-työryhmän perustamista. Työryhmän tavoitteena on työehtosopimusten kokonaisuudistus. Samalla pyritään selvittämään,
onko kahden sopimuksen eli Yleisradion ja
MTV:n työehtosopimusten yhdenmukaistaminen mahdollista.
Kaikki sai oikeastaan alkunsa muutaman
vuosi sitten, kun päädyttiin vertailemaan
journalistisen alan (Yle, MTV, Lehdistö,
Elokuva- ja tv-tuotanto, Yhtyneet) työehtosopimuksia. Tuon työn tuloksena huomattiin,
että Ylen ja MTV:n sopimuksessa on paljon
yhteneväisyyksiä. Media-alan yllättävänkin
raju muutos on ajanut sopimukset tilanteeseen, jossa niitä on pakko lähteä uudistamaan jo tulevaisuuden vuoksi. On sovittava
uudelleen yhteisistä pelisäännöistä.
Selvää lienee kuitenkin se, että ratkaisu,
jossa molemmista sopimuksista poimittaisiin ns. herkut kakun päältä, ei tule kysee
seen. Työehtoja ei kuitenkaan voi pelkästään heikentää, vaikka se työnantajalle
voisikin olla edullisempi ja houkuttelevampi
vaihtoehto.
Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen sanoi toukokuun puolivälissä RTTL:n Viisikkopäivillä, että onko tarpeen roikkua jossakin tietyssä pykälässä, jos tavoitettavana
on laajempaa hyötyä. En voisi olla enempää
hänen kanssaan samaa mieltä. Tavoitteen
saavuttaminen vaatii neuvotteluja ja kompromisseja. Mikäli sopimusten yhdistäminen
jollakin aikataululla onnistuisi, se voisi tarkoittaa sähköistä ohjelmatyötä teettävien
yhtiöiden yhteistä työehtosopimusta.

Journalistiliitto on ollut työehtosopimuksen uudistamisesta yhteydessä molempiin
työnantajiin. Ja mikä ilahduttavinta, molemmissa taloissa kokonaisuudistukseen
suhtaudutaan varovaisen myönteisesti.
Työehtosopimusten uudistamisesta on oikea aika puhua juuri nyt, koska myös lähellä olevia sopimuksia ollaan uudistamassa.
Esimerkiksi Elokuva ja tv-tuotannon työehtosopimuksen (jonka piirissä on myös MOT:n
jäseniä) uudistustyö on parhaillaan käynnissä. Lehdistön puolella taas on sovittu soveltamisalatyöryhmästä, jonka tarkoituksena
on saada sopimus, joka kattaisi lehtiyrityksissä perinteisten printtilehden lisäksi
tehtävää muuta journalistista työtä. Eli sitä
sähköisen median osaamisaluetta.
Työ sopimusten uudistamiseksi on kuitenkin
hidasta, ihan pikaista muutosta ei siis ole
luvassa. Vuoden loppupuolella selvinnee,
onko aineksia työtä jatkaa – toivottavasti
on. Nykyiset sopimukset sekä Maikkarilla
ja Ylellä päättyvät 30.11.2016, aikaa siis
vielä on.
Lopuksi kurkistus Pöllölaaksoon. Maikkarilla ovat kevään aikana pyörineet yt-neuvotteluissa sovitut lomautukset. Lomautukset
eivät ole aiheuttaneet nurinaa, koska ne
ovat koettu tervetulleena hengähdystaukona. Toki on myönnettävä, että sairastapaukset ovat työyhteisössä aiheuttaneet ylimääräistä kuormitusta, kun töissä olevat
ovat joutuneet venymään.
Kevään lomautukset ovat nyt päättyneet ja
nyt on syytä tarkastella, miten lomautukset
ovat sujuneet, sillä syksyllä on luvassa vielä
uusi lomautuskierros. Eikä kolmatta lomautusviikkoakaan ole vielä kuopattu.

Hyvää kesää toivottaen

Soma, somempi, somin – somepäivitys

O

n se vaan somaa, kun kaikki on kaikkien kanssa kaiken aikaa kaikkialla. Tai sit ei – siis ole
kaikkien kanssa kaiken aikaa. Joku jääkauden
jälkeinen relikti saattaa vielä nykyisessä some-maailmassa olla vain ystävien ja sukulaisten kanssa silleen, että
avautuu syömisistään ja suhteistaan vain ko. sisäpiiriläisten kesken.
Omien asioiden panttaus ei ole sosiaalisesti kompetentin
mediatyöläisen ominaisuus. Some-sosiaalisuuden puute
tökkää kyttääjän silmään. Voiko totaaliseksi laumaeläimeksi degeneroitunut nykyihminen
sallia moista kaappi-elämää. Mediatyöläisen someilun puutteeseen on
kiinnittänyt huomiota myös vapaata
tiedonkulkua ja -levitystä vaativa Oy
Mediatyönantaja Ab. Ulos kaapista
ja äkkiä!
Somessa pitää olla ja siellä pitää
kerätä läjäpäin klikkauksia ja seuraajia, koska Mediatyönantaja toivoo/
edellyttää/vaatii. Ja pitää olla persoonallinen, että saa niitä klikkauksia, mutta
ei liian persoonallinen, ettei homma karkaa
lapasesta. Siispä taas meillä on ongelma: ollako vai
eikö olla somessa, minä vai duuni-minä vai saisko olla
olematta ollenkaan. Entä kuka meistä voi olla somessa
muuta kuin vähintään semi-duuni-minä, kun ollaan jonkun
median duuneissa. Ollaanko me 24/7 työnantajan edustajia, myös omalla ajalla ja koneella? Uskallapas olla vää-

ränlainen persoonallinen, niin päädyt pomon puhutteluun.
Missä persoonallisuuden laidat ylittävät firman sallimat
rajat? Organisaation pitäisi ratkaista some-ongelmansa,
ettei toimittaja joudu menemää heikoille jäille omalla riskillä, sanoi Saska Saarikoski RTTL:n Viisikkopäivillä.
Viisikkopäivillä Suomenlinnassa leivottiin myös someilua ja pakko-someilua, rajoja ja rajanylityksen seurauksia
sekä sitä kuka omistaa ne mahdolliset 6 tai 666.000
seuraajaa. Suuressa maailmassa ollaan tässäkin
asiassa meitä edellä, siellä on jo käräjöity someseuraajien omistusoikeudesta. Suomessa
on tiettävästi kiistelty vain some-sanomisen rajoista.
Muinaisen riistomaavallan yleisradioyhtiö, BBC, on vienyt some-seuraajien
omistuksen/anastuksen oikeuteen,
kun sen leivistä lähtenyt mediatyöläinen otti ja ”vei” mennessään kaikki ne
tuhannet ja taas tuhannet seuraajat, joita oli some-uransa aikana saanut haalittua. Tämä omistajuustaistelu seuraajista
taitaa olla jotain immateriaalioikeustouhua,
koska kiistan aihe kuulostaa, ainakin siir tomaapolitiikkaan tottumattomin korvin kuultuna, vahvasti
riistomaameiningiltä.
..sillä omistaako kirjailija lukijansa, kas siinä pulma. Entä
siirtyykö omistusoikeus perikunnalle, kun kirjailija itse on
kuollut? Kas, siinä vasta mojova pulma onkin!

Aurinkoisin yhteistyöterveisin
LeenaM

SARI KORPELA-VÄLISAARI
MOT:n puheenjohtaja
RTTL:n varapuheenjohtaja
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Teksti ja kuvat: ARI OJANPERÄ

Freelancerit
Tanskassa
Nordic Freelance Seminar järjestettiin tänä vuonna Tanskassa, kun Ruotsin
liitto vetäytyi vastuusta rahoitusvaikeuksien vuoksi. Aikaisen lennon vuoksi pienellä faolaisella matkajoukollamme oli hetki
aikaa tutustua Tanskan pääkaupunkiin
Kööpenhaminaan, jossa sattumalta järjestettiin euroviisufinaalit samana viikonloppuna. Valitettavasti aamuauringon alla
kisojen välipäivänä tunnelma ei ollut aivan
käsinkosketeltavaa, mutta ainakin nähtävää oli tarjolla.
Kaupungin pääkatu eli Strøget oli koristeltu
sinisin Eurovision-banderollein, jotka esittelivät kilpailun voittokappaleita eri vuosilta.
Reitin varrelle oli myös pystytetty suuri lava,
jonka äärellä saattoi nauttia esittävästä
taiteesta ja illemmalla itse viisuista. Sillä
hetkellä ainoa yleisö oli kuitenkin siivousteknikoista koostuva iskuryhmä. Pakollisen
kahvitauon jälkeen olikin jo aika kiirehtiä
rautatieasemalle.
Seminaarin pitoalueeksi oli valittu länsirannikolla sijaitseva Korsør. Noin 14 000
ihmisen kaupunki oli kaunis, vehreä keidas, jota koristivat rypsinkeltaiset pellot.
Harmaata suomalaiskevättä olikin paennut
viitisenkymmentä henkeä. Määrä oli kaksinker tainen verrattuna muiden maiden
edustajiin. Tanskan liiton hallituksen jäsen
Mikael Hjuler povasi ter vehdyksessään
Suomea vahvaksi vastustajaksi lauantai-illan pesäpallo-otteluun. Islantilaisia ei tällä
kertaa ollut mukana. Heidän sijasta paikalle oli tosin saapunut kaksi erikoisvierasta
Valko-Venäjältä ja Tšekistä.
Vapaasti käännettynä viikonlopun teemana
oli ”vannoutuneet freelancerit ja työn ra1 4 L i i t o n ARKKI

joitukset”. Luentoputken avasivat konsultti
Morten Nottelmann, joka raotti filosofiaansa menestyvän liikeyrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen sekä oikeanlaisen
työryhmän löytämiseen. Toinen puhuja oli
rokkitähden elkein esiintynyt palkittu tutkiva
journalisti Tom Heinemann, jonka rohkeus ja
omistautuminen inspiroi varmasti monia.

laakson tarinoiden tunnusmusiikin tahtiin.
Voitto karkasi kuitenkin länsinaapureille.
Ruotsalaiset keräsivät vielä toisen aplodimyrskyn samana iltana, kun he ilmoittivat
pyrkivänsä järjestämään pohjoismaisen
freelanceseminaarin ensi keväänä.

Kiehtoviin uratarinoihin lukeutui myös Lea
Korsgaardin kasvu unelmatyöpaikan rivitoimittajasta hidasta journalismia julkaisevan
Zetlandin perustajajäseneksi ja liikenaiseksi. Journalistisena riemunpilkahduksena
mainittakoon Zetlandin järjestämät live-esitykset, jossa luovan taiteen voimin avataan
ajankohtaisia puheenaiheita. Teatteriyleisö
saattaa esimerkiksi seurata oopperalaulajaa
avaamassa ääntään ja maailmantaloutta.

Kun sunnuntaipäivänä katsoin bussista hotellihuoneeni ikkunaa, tunsin oloni hieman
tyhjäksi. Intensiivinen luentoputki, erinomainen ruoka ja mahtavat ihmiset olivat vieneet
paljon. Toisaalta ne antoivat sitäkin enemmän takaisin. Arkistressin täytteiselle elämälle tällainen irtiotto antoi voimaa painia
kevään viimeisten sadepäivien keskellä.

Viikonlopun kohokohtiin kuului ehdottomasti Åsne Seierstadin haastattelu hänen
uusimmasta kirjastaan ”One of Us”, joka
käsittelee Anders Behring Breivikin elämää hänen nuoruusvuosista aina Norjan
iskujen jälkeiseen oikeudenkäyntiin. Kirjan tekovaiheen kertomisen lisäksi Seierstad tarjoili otteen kirjan keskeneräisestä
englanninkielenkäännöksestä.

Ainiin, ja isäntämaa voitti pesäpallo-ottelun.
Tänäkin vuonna.

Seminaarin kulttuuriretki sijoittui tuhatvuotiaan Trelleborgin viikinkilinnakkeeseen. Alueella sijaitsee myös museo, jossa pääsi
ihailemaan Tanskan ainoaa viikinkikilpeä.
Asiantunteva opaskierros päättyi viikinkioluen, mjødin, maistelutuokioon.
Iltajuhlassa kilpailtiin perinteiseen tyyliin
laulukilpailulla. Tove Janssonin 100-vuotisjuhlan kunniaksi suomalaiset kajauttivat
ilmoille freelance-henkisen kipaleen Muumi-

Trelleborgin vierelle on rakennettu viikinkien
asumus.

Åsne Seierstad luki yleisölle otteen kirjastaan
englanniksi.Taustalla Iben Danielsen.

FAO:n Gustavo Alavedra ja Ingrid Svandsen hioivat
laulukilpailun sanoja intensiivisesti.
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Elokuva ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen neuvottelutilanne
Sopimuksen uusimisajatus on lähtenyt liikkeelle tv-tuotantojen varsin villistä sopimustilanteesta. Suurin osa tv-työnantajista ei ole
järjestäytynyt Palvelualojen työnantajaliitto
PALTA:an, eikä myöskään ole noudattanut
nykyistä työehtosopimusta, elokuvapuolella
tilanne on ollut parempi. Päämääränä on
ollut saada sopimuksesta yleissitova, jolloin kaikkien alan työtä teettävien tulisi sitä
noudattaa.
Nyt on neuvoteltu yli puoli vuotta sopimuksen uudistamisesta. Neuvotteluissa ovat
olleet mukana työntekijäpuolelta Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
TEME taustaryhmineen. Työnantajapuolelta
neuvotteluja on vetänyt PALTA ja lisäksi mukana ovat olleet Suomen Audiovisuaaliset
tuottajat SATU ry ja Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK sekä useiden tuotantoyhtiöiden edustajat.
Kevään neuvotteluja pohjustettiin tammikuussa laajalla seminaarilla Korpilammel-

la, missä kar toitettiin yhteisesti nykyistä
tilannetta ja keskusteltiin mihin suuntaan
olisi mahdollista edetä, mitkä ovat ratkaisevia solmukohtia, joista ennen kaikkea tulisi
neuvotella. Mitään varsinaisia päätöksiä ei
Korpilammella tehty. Neuvottelujen takaraja
asetettiin huhtikuun loppuun.
Kevään aikana ei kuitenkaan päästy sellaisiin tuloksiin, että sopimus olisi syntynyt.
Neuvotteluja jatkettiin vielä kesäkuun alkuun, jolloin todettiin, että osapuolet ovat
vielä melko kaukana toisistaan. Todettiin
kuitenkin, että molemmilla osapuolilla on
tahtoa jatkaa prosessia vielä kesälomien
jälkeen elokuussa.
Sopimusteksteissä on vielä paljon avoimia kohtia, joita kirjoitetaan kesän aikana
neuvotteluja varten. Pahimmat kipupisteet
ovat jaksotyöajan jakson maksimituntimäärät sekä palkkataulukon minimipalkat. Niissä työnantajien kannat ovat olleet varsin
jyrkkiä ja meidän on harkittava tarkkaan

kuinka paljon voidaan antaa periksi yleissitovuuden saavuttamiseksi. Positiivisena
uudistuksena sopimukseen olisi tulossa
luottamusmiesjärjestelmä, mikä alalta on
puuttunut täysin.
Mikäli sopimus syntyy ja työnantajapuoli sitoutuu sen yleissitovuuteen, merkitsee se
tv-tuotannoissa selvää työehtojen parantumista. Elokuva-alalla taas tulisi valitettavasti
takapakkia. Kuinka paljon, se jää nähtäväksi. Päätökset on tehtävä elokuun loppuun
mennessä ja tilannetta on arvioitava hyvin
laajana kokonaisuutena huomioiden myös
elokuva- ja tv-alan rahoitustilanne, josta tehdään kartoitus kesän aikana.
Eli asiaan palataan elokuussa, nyt valmistaudutaan kesän viettoon.
ILKKA VANNE
YMT – Yhdistyneet mediatyöntekijät ry:n
edustaja Journalistiliiton neuvotteluryhmässä

Elokuva- ja tv-tuotannon
työehtosopimuksista
neuvotellaan parhaillaan.
Tuotantoyhtiöt tuottavat
monet tv-kanavien suosituimmat ohjelmat.
Ylen esittämä animaatiosarja Pasilan tuottaja on   
Yellow Film & TV
-tuotantoyhtiö.

O

len usein ihmetellyt, miksi freelance-journalistit eivät useammin kuulu osuuskuntaan. Omalla kohdallani osuuskunta
on ratkaissut suurimman osan niistä ongelmista, joihin olen
itseni työllistäjänä törmännyt. Jos joku innostuu osuuskunta-aatteesta tämän jutun perusteella, tiedoksi, että Journalistiliitto on
luvannut auttaa perustamisessa!
Itse kuulun Icebreaker Productions -nimiseen osuuskuntaan. Olen
ollut jäsen osuuskunnan perustamisesta keväällä 2010 lähtien,
mutta en ollut vielä mukana, kun sen perustamista suunniteltiin.
Niihin aikoihin olin kuitenkin tilanteessa, jossa tarvitsin tuotantoyhtiön, jonka kautta toimia. Eräs ystäväni mainitsi perusteilla olevasta tuotantoyhtiöstä, osuuskunnasta, jolla ei silloin vielä ollut
nimeä. Oma tuotantoyhtiö houkutteli. Tartuin tilaisuuteen, minut
hyväksyttiin joukkoon ja olin mukana heti alussa, kun osuuskunta
rekisteröitiin.
Nyt saatoin hakea rahoitusta Avekilta ja Suomen elokuvasäätiöltä hankkeelle, johon minua oli pyydetty tuottajaksi. Joten tässä
on ensimmäinen syy, miksi osuuskuntaan kuuluminen kannattaa:
Osuuskunta on yritys siinä missä mikä tahansa muukin yritysmuoto
toiminimestä osakeyhtiöön. Rahoittajat ja asiakkaat suhtautuvat
siihen yrityksenä, se voi palkata työntekijöitä kuten yritys, kirjoittaa työsopimuksia ja työtodistuksia ja maksaa palkkaa. Edellytys
tälle yritysstatukselle on, että osuuskunnassa täytyy olla vähintään
seitsemän jäsentä.
Samalla osuuskunnalla on tietysti kaikki yrityksen velvollisuudet: se
on arvonlisäverovelvollinen, se kirjoittaa laskuja siinä kuin muutkin
yritykset, sillä on yrityksen kirjanpito ja se joutuu hoitamaan tilinpäätöksen. Yrityksenä osuuskunta on velvollinen hoitamaan myös
työntekijöidensä verojen maksun sekä työn sivukulut – kuten sotun,
eläkemaksut ja vuosilomakorvaukset.
Osuuskunnan jäsen puolestaan pääsee hoitamasta palkanmaksuun
liittyvää paperityötä ja ennen kaikkea: hän säilyttää palkansaajan
asemansa. Näin hän voi myös kuulua työttömyyskassaan ja saada tarvittaessa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ja jos vajaatyöllisyys iskee, on mahdollista saada soviteltua ansiosidonnaista
työttömyysturvaa.
Osuuskunnan jäsenenäkin freelancer säilyy itsensä työllistäjänä eli
hän hankkii itse omat työkeikkansa. Lisäksi osuuskunnan jäsen voi
tehdä töitä myös muille työnantajille kuin osuuskunnalle, ja näin
hän usein tekeekin.
Ja ainakin kun on kyse suhteellisen pienestä ja aloittelevasta yrityksestä työntekijän on itsensä huolehdittava siitä, että kirjanpitä-
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KIRSI MATTILA
Freelanceammattiosasto
FAO:n puheenjohtaja
kirsimattila@kolumbus.fi

Osuuskunta

tarjoaa mahdollisuuksia
itsensä työllistäjälle

jä hoitaa laskutuksen ja että laskutuksessa on huomioitu kaikki
yritykseen pyörittämiseen kuuluvat menot. Kun siis freelancer myy
työtään, hänen on laskettava, miten paljon laskutuksen on oltava,
kun on maksettava palkka, palkan sivukulut, kalustokulut, tilakulut,
mahdolliset matkakulut, kirjanpitäjä- ja tilintarkastuskulut jne. Kaikki
mitä firman pyörittämiseen menee.
Kaiken muun hyvän lisäksi osuuskunta on muutakin kuin työnantaja;
se merkitsee myös työyhteisöä. Varsinkin pienessä osuuskunnassa, jossa on vain kymmenkunta jäsentä, porukan oppii tuntemaan
hyvin. Parhaimmillaan tämä työyhteisö voi tehdä yhteisiä projekteja
ja työllistää toisiaan, mutta aivan yhtä yleistä varmaan on, että kukin tekee omia projektejaan. Kuitenkin ainaisen yksin yrittämisen
sijaan voi toimia myös yhdessä.

J

os innostuit osuuskunta-aatteesta, voit liittyä johonkin olemassa olevista työosuuskunnista – uusia ammattilaisia otetaan mukaan hakemuksen perusteella. Tässä yhteydessä
varoituksen sana: laskutusosuuskunta ei ole ratkaisu, sillä on vaara,
että viranomaiset tulkitsevat laskutusosuuskunnan kautta toimivan
freelancerin yrittäjäksi. Mutta jos et halua tukeutua jo olemassa
olevaan osuuskuntaan, kannattaa harkita mahdollisuutta koota vähintään seitsemän hengen porukka – yhdessä voitte sitten perustaa
aivan oman itsenne näköisen osuuskunnan. Onnea yritykseen!
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TEXT: Susanna Sjöstedt, ILLUSTRATION Sebastian Dahlström

Oberoende
public service
och mediemångfald
– ingen
självklarhet
i Europa

D

et Europeiska Journalistförbundet EFJ har 320 000
medlemmar i 39 länder
och samarbetar aktivt med
t.ex. Finlands Journalistförbund. Inför EU-valet i maj
gjorde EFJ ett r yck och skrev ihop Journalisternas Manifest för mångfaldiga och
pluralistiska medier.
Här i Finland översatte vi manifestet och
skickade det till alla EU-valskandidater. Av
våra invalda finländska EU-parlamentariker
stöder Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari och Merja Kyllönen manifestet (se manifestet intill, och kolla via länken vilka EU-kandidater som skrev på!).
Men var för behöver då vi journalister ett
manifest? Är det bara floskler, eller kan
ord och respekten för sann information förena oss journalister i Europa? Det är jag
övertygad om!
Journalistik är en samhällsnytta

I egenskap av Finlands representant och
vice ordförande i BREG (Broadcasting Expert Group), som lyder under EFJ, har jag
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blivit allt mer förvissad om att vi måste veta
vad som sker på mediefronten i andra länder. Vem som sätter agendan för informationen, vem som bestämmer vad som är en
nyhet, vilka redskap vi journalister ger medborgarna för att göra världen begripligare
– det hör till grundbultarna i en demokrati.
I Norden har public service traditionellt haft
ett starkt stöd, och t.ex. här i Finland har
vi förmånen att ha flera starka mediehus
som i sin professionella tävlan i bästa fall
gör journalistiken bättre.
Så är det inte nödvändigtvis på andra håll.
Också här får ju t.ex. Yle leva med gliringar
från missunnsamma kolleger, men som jag
ser det finns det ändå en större poäng i att
vi håller ihop journalister emellan. Dels får
allmänheten en större glädje av vårt arbete
om vi tävlar på journalistikens villkor istället
för att racka ner på varann, dels tryggar vi
faktiskt våra egna jobb och löner (!) genom
att tillsammans hålla kvaliteten på det vi
gör på en acceptabel nivå.
Läget i Europa – en översikt från
BREG

I Norge är public service-bolaget NRK pressat både från politiskt håll och av kommersiella medier.
Den konservativa regeringen har under ledning av Høyres statsminister Erna Solberg
låtit förstå att man är tveksam både till vissa
av de internet-tjänster som NRK erbjuder,
och till en del av TV-utbudet. En utredning
pågår, som väntas vara klar om ett år. På
NRK är man oroad.
BBC i Storbritannien upplever hårda tider
– fackorganisationen NUJ försöker minska
effekterna av vad som upplevs som ett katastrofalt avtal mellan regeringen och BBC
för några år sedan, då man frös licenskostnaderna för åren 2010-2017. Det betyder
16 % mindre i BBC:s budget och hundratals
förlorade jobb. TV- kanalen BBC Three ska
läggas ner och flyttas online.

I Tyskland är facket upptaget med att kämpa
för hur systemet med pensioner och pensionsfonder ska se ut i framtiden. Två stora
diskussioner pågår, som vi känner igen: hur
ska public service finansieras, och hur ska
frilansarnas status tryggas?
Spanien: den regionala journalis
tiken läggs ner

Ur ett finländskt perspektiv är situationen i
Spanien mycket märklig. Den konservativa
regeringen och partiet Partido Popular (PP)
kör medvetet ner den audiovisuella sektorn.
Med hjälp av ny lagstiftning gällande audiovisuell kommunikation, budgetstabilitet och
nya arbetslagar, har speciellt den regionala
bevakningen körts i sank på flera håll. I
Madrid, Valencia och Murcia, där PP har
absolut majoritet har det redan skett, men
också i Andalusien och Katalonien är den
regionala nyhetsbevakningen hotad.

Också det statliga public service- bolaget
RTVE har ett underskott på 100 miljoner
euro, och står inför en s.k. effektiveringsoch hållbarhetsplan.
Grekland byter etiketter och skippar public service

Det mest absurda exemplet är ändå Grekland. Då Grekland skulle anpassa sin ekonomi enligt EU-trojkans krav, stängde man
det statliga public service -bolaget ERT (för
övrigt det enda statliga bolag som lades
ner). Officiellt kan inget grekiskt parti vara
emot public ser vice, men orsaken till att
ERT stängdes anses vara politisk.
ERT hade en personal på 630 journalister.
Planen var att skapa ett nytt, nationellt public service - bolag, Nerit, med 132 journalister. Medan rekryteringen till Nerit pågick,
skulle ett tillfälligt bolag, kallat DT, sköta
sändningsverksamheten. Personalen på DT
var handplockad och baserad i Aten.

I Madrid sades ca 800 journalister upp
från Telemadrid (av en personal på 1300).
Högsta domstolen ansåg att uppsägningarna var olagliga, men de uppsagda har
varken fått tillbaka sina jobb eller någon
kompensation.

Grekland, som är EU-ordförande t.o.m.
30.6., hade alltså inget fungerande public
ser vice- bolag, vilket EU kräver, och hörde inte till EBU (arbetsgivarorganisationen
European Broadcasting Union) under hela
vårvintern.

I Valencia blev det än mer drastiskt: också
där sades ca 800 journalister upp på RTVV,
(Radiotelevisió Valenciana). Också där gick
facket till domstol och Högsta domstolen
gav de uppsagda rätt. I ett slag beslöt då
den regionala ledningen i Valencia att lägga
ner hela bolaget. Beslutet fattades i november 2013 som en undantagsprocedur. Inom
några timmar stängdes RTVV och folket i
Valencia blev utan TV- och radio på sitt eget
språk, valensianska.

I början av maj bytte man ett tu tre etikett
på DT och presenterade det som Nerit. Grekland kunde då visa att saker går framåt, och
t.ex. delta i Eurovision Song Contest 2014
i Köpenhamn.

Rekryteringsprocessen till Nerit har således
avstannat, då det nya public service-bolaget
ju plötsligt finns.
Än värre är att den Högsta administrativa
domstolen i Grekland (Symvoulion Tis Epikratias) nyligen beslöt att Grekland inte alls
behöver något public service-bolag. Det står
regeringen fritt att bestämma om man vill
ha public service eller inte, berättar Makis
Voitsidis, ordförande för det grekiska journalistfacket i norra Grekland.

ERT3, med ca 130 medarbetare. Det fanns
egna radiostationer i sex städer i norr.
Det nya Nerit ska ha 15 journalister i norra
Grekland. Området är multikulturellt och befolkningen flerspråkig. Förutom att hundratals journalister nu går arbetslösa, befarar
våra grekiska kolleger att den regionala bevakningen mörkläggs.
Men i Thessaloniki ger man sig inte - alla
de journalister som sades upp från ERT3
jobbar kvar.

Regionerna lämnas åt sitt öde

Ointresset för regionerna är också här slående. Thessaloniki, Greklands näst största stad,
hade tidigare en egen broadcasting-kanal,

De går till jobbet varje dag och gör sina
program som förut - utan lön. Regeringen
låter det pågå.

Nedläggningen av RTVV var förfärlig, säger
Jordi Lopez från facket CCOO i Barcelona.
Det ledde till stora protester, folk gick man
ur huset för att demonstrera för sin rätt till
regional public service. Men det hjälpte inte
– de uppsagda journalisterna är ännu ute på
gatorna och demonstrerar, utan jobb.
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Journalistien manifesti riippumattoman ja monipuolisen journalismin puolesta

JOURNALISTIEN MANIFESTI

Monipuolinen ja riippumaton journalismi uhattuna Euroopassa

E

uroopan Journalistiliiton EFJ:n
kokoamien maarapor ttien
mukaan julkisen palvelun mediayhtiöt ovat ahtaalla lähes
kaikissa Euroopan maissa ja
tuhansia toimittajia on jäänyt
viime vuoden aikana työttömiksi.

Madridin alueellisen julkisen palvelun yhtiön Telemadridin 1300 työntekijästä irtisanottiin viime syksynä noin 800. Korkein
oikeus totesi ir tisanomiset laittomiksi ja
vaati työntekijöiden ottamista takaisin töihin. Oikeuden päätöksellä ei ollut mitään
vaikutuksia.

Norjan julkisen palvelun yhtiöön NRK:hon
kohdistuu kasvavia paineita sekä poliittisten puolueiden että kaupallisen median taholta. Erityisesti huomion kohteena
ovat NRK:n internetpalvelut ja tv-ohjelmat.
Selvitys yhtiön toiminnasta on parhaillaan
työn alla ja valmistuu vuoden sisällä. NRK:n
työntekijät ovat huolissaan työpaikkojensa
säilymisestä.

Valencian julkisen palvelun yhtiö Radiotelevisió Valenciana irtisanoi 800 toimittajaa,
ja myös nämä ir tisanomiset todettiin oikeudessa laittomiksi. Aluehallinto vastasi
oikeuden päätökseen lakkauttamalla pikapäätöksellä koko yhtiön. Valenciankielisten
lähetysten loppuminen johti suuriin mielenosoituksiin, ja paikallinen väestö tuki journalisteja voimakkaasti.

BBC:n lupamaksut on jäädytetty vuosiksi
2010–2017, ja yhtiön käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet 16 prosenttia.
Satoja työpaikkoja on menetetty. TV-kanava BBC Three lopetetaan ja sisältö siirtyy
verkkoon.

Myös Espanjan valtakunnallinen julkisen
palvelun yhtiö RTVE on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, ja tällä hetkellä alijäämä on 100 miljoonaa euroa. Edessä
on tehostaminen ja kestävyyssuunnitelman laadinta, mikä tarkoittaa työpaikkojen
vähentämistä.

Saksassa kiistellään eläkkeistä ja niiden rahoittamisesta tulevaisuudessa. Pinnalla on
myös kaksi kuumaa keskusteluaihetta: julkisen palvelun yleisradiotoiminnan rahoitus ja
freelancereiden aseman turvaaminen.
Espanjassa julkisen palvelun sähköistä tiedonvälitystä ajetaan tietoisesti alas hallituksen ja Partido Popular -puolueen toimesta.
Leikkaukset kohdistuvat erityisesti alueellisiin julkisen palvelun yhtiöihin. Rajuimmin
leikkaukset kohdistuvat Madridin, Valencian
ja Murcian alueellisiin yhtiöihin, mutta myös
Andalusian ja Katalonian alueella paikallinen
uutisvälitys on uhattuna.

Kreikan julkisen palvelun yleisradioyhtiö ERT
lakkautettiin talouden sopeuttamistoimenpiteiden varjolla kesäkuussa 2013. ERT oli
ainoa valtion yhtiö joka ajettiin tuolloin alas.
Yksikään kreikkalainen puolue ei virallisesti
vastustanut julkisen palvelun yleisradiotoimintaa, mutta alasajopäätös oli kuitenkin
luonteeltaan poliittinen.
Lakkautetun ERT:n tilalle hallitus ilmoitti
perustavansa uuden kansallinen julkisen
palvelun yhtiön, New Hellenic Radio, Internet and Television (NERIT), jossa olisi vain
132 toimittajaa, kun ERT:ssä oli ollut aiem-

min 630 toimittajaa. Uusien työntekijöiden
rekrytoimisen ajaksi perustettiin elokuussa
tilapäinen yritys DT (Public Television) hoitamaan tulevaa lähetystoimintaa.
Kun Kreikasta tuli EU:n puheenjohtajamaa
vuoden alussa, sillä ei ollut vieläkään toimivaa
kansallista julkisen palvelun yhtiötä, vaikka EU
sitä vaati. Toukokuun alkuun asti Kreikka ei
myöskään kuulunut jäsenenä Euroopan yleisradioyhtiöiden järjestöön EBU:un. Toukokuun
alussa väliaikainen yhtiö DT nimettiin julkisen palvelun yhtiö NERIT:iksi (http://www.
nerit.gr/). Tätä kautta Kreikka sai muun muassa oikeuden osallistua Eurovision laulukilpailuun Kööpenhaminassa.
Äskettäin tuli tietoon myös Kreikan korkeimman hallinto-oikeuden päätös siitä,
että Kreikassa ei tarvita kansallista julkisen palvelun yleisradioyhtiötä ylipäätään.
Hallitus saa päättää vapaasti haluaako
se tällaista yhtiötä vai ei. Alueellisesta toiminnasta ei olla lainkaan kiinnostuneita.
Esimerkiksi Thessalonikin julkisen palvelun
tv-kanava ERT3:lla työskenteli vuosi sitten
noin 130 toimittajaa ja ERT:llä oli omat radioasemat kuudessa Pohjois-Kreikan kaupungissa. Uudella NERIT:illä on noin 15 toimittajaa koko Pohjois-Kreikan alueella. Tämä
siitä huolimatta, että alue on hajanainen ja
monikulttuurinen ja väestö on monikielistä.

1.

DEMOKRATIA TARVITSEE RIIPPUMATONTA 		
JOURNALISMIA

Kaikkien eurooppalaisten ja kansallisten lakien – erityisesti
yksilönsuojaa, turvallisuutta, terrorismin vastaista toimintaa
ja tietosuojaa koskevien lakien – soveltamisessa tulisi aina
ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (11. artikla) takaama sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä
journalistinen lähdesuoja.
2. EUROOPPA TARVITSEE MONIPUOLISTA MEDIAA

Eurooppaan on luotava suotuisat olosuhteet ja lainsäädäntö,
joka antaa riippumattoman ja moniarvoisen median kukoistaa
ja säätelee median omistuksen keskittymistä.
3. KAIKILLE OIKEUS JÄRJESTÄYTYMISEEN JA 		
TYÖEHTOSOPIMUKSIIN

4. TEKIJÄNOIKEUDET – REILUT SOPIMUKSET KAIKILLE

Journalistien (myös freelancerien ja kuvajournalistien) tekijänoikeuksia tulee vahvistaa tekijänoikeuksia säätelevissä Euroopan
unionin laeissa, jotta heille taataan asianmukainen korvaus
näiden oikeuksien luovutuksista ja reiluista sopimuksista journalistien ja työnantajien välillä tulee alan yleinen käytäntö.

Journalisteilla on oikeus kunnollisiin työolosuhteisiin. Journalistien sosiaalisia ja työlainsäädännöllisiä oikeuksia pitää vahvistaa eurooppalaisissa laeissa, jotta vältetään journalismin
laadun vaarantavat työolosuhteet.
6. JOURNALISMI YLEISÖN PALVELUKSESSA

Yleisön palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii riippumatonta journalismia. Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan
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7. TUTKIVA JOURNALISMI TARVITSEE VAPAATA 		
TIEDONSAANTIA

Euroopan Unionin päätöksentekoprosessin avoimuus ja läpinäkyvyys pitää turvata vahvistamalla sääntöjä asiakirjojen julkisuudesta ja lobbauksen läpinäkyvyydestä.
8. JOURNALISMIN TULEVAISUUDEN TURVAAMINEN

Journalismin laatu ja monipuolisuus turvataan vain pitkäaikaisella, riippumattomalla rahoituksella ja panostuksella sekä sisältöön että journalistien koulutukseen.
9. TURVALLISUUS TYÖSSÄ

Kaikkien journalistien, myös freelancereiden, oikeutta liittyä
ammattiliittoon ja tulla edustetuiksi työehtosopimusneuvotteluissa ja -sopimuksissa, tulee vahvistaa, kuten Euroopan unionin
perusoikeuskirja (12. artikla) takaa.

5. TYÖOLOT VAIKUTTAVAT JOURNALISMIN LAATUUN

Kreikkalaiset journalistit eivät kuitenkaan
aio luovuttaa: muun muassa Thessalonikin
ERT3:n irtisanotut toimittajat menevät edelleen joka päivä töihin, tekevät ohjelmia ja
hoitavat lähetyksiä ilman palkkaa. Hallitus
ei ole – ainakaan vielä – puuttunut tähän
toimintaan.

rahoitus ja poliittinen riippumattomuus pitää turvata. Vahvan
ja itsenäisen julkisen palvelun säilyttäminen jäsenmaissa on
ehdoton edellytys moniarvoisen mediaympäristön muodostumiselle Euroopassa.

Journalisteilla on oikeus tehdä työtään vapaasti pelkäämättä
fyysistä väkivaltaa tai rangaistuksia.
10. EETTINEN JOURNALISMI TURVAA LUOTTAMUKSEN JA
VASTUULLISUUDEN

Yleisön etua palvelee parhaiten vastuunsa kantava media,
joka tarjoaa täsmällistä ja puolueetonta tietoa Euroopan
kansalaisille.
Manifestin koko teksti http://www.ifj.org/uploads/media/EFJ_
Manifesto_2014.pdf, kaikkien allekirjoittajien nimet löytyvät hakusanalla EFJ Manifesto for European Elections 2014.

Euroopan Journalistiliiton EFJ kampanjoi ennen EU-parlamenttivaaleja monipuolisen ja vapaan journalismin puolesta. RTTL
osallistui kampanjaan lähettämällä manifestin kaikille suomalaisille EU-vaaliehdokkaille. Monet heistä allekirjoittivat
journalistien manifestin. Allekirjoittajien joukossa olivat mm.
EU-parlamenttiin valitut Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds, Liisa
Jaakonsaari ja Merja Kyllönen.

Esimiehenä ammenna
kokemuksistasi
Uusi elämä
YT-prosessin jälkeen
jännitti, pelotti, mutta
myös antoi haasteen
tehdä jotain, josta
aikaisemmin olin
nähnyt vain jäävuoren
huipun.
Esimiehen saappaisiin
hyppääminen on ollut
lopulta työntäyteinen, mutta
palkitseva monella tapaa.
Nyt minulla on
mahdollisuus toimia kohti
sitä, mitä itse odotin ihanneesimieheni olevan.
On karistettava
riittämättömyyden tunne
hartioilta ja tehtävä
parhaansa.
Erehdyksistä on
opiksi ja noustava ylös
kun kaadutaan.
Kysyvä ei tieltä eksy,
ja minähän kysyn!
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Viime syksy toi omalle kohdalle pelätyt
kirjaimet; olet YT:ssä. Vaikka aina sanotaan,
että siinä vaiheessa ei tarvitse vielä huolestua, mutta kun tur vallisen arjen pohja
kiskaistaan pois, alkaa mahassa möyriä ja
ajatus lentämään.
Joulu ja vuodenvaihde toivat lopulta selkeyden tulevaisuuteen ja uuden organisaation
myötä työtehtävän, jota en ollut vielä viime
kesän lopussa kuvitellutkaan. Markkinoinnin leikkauskapasiteetti, AD:t ja kuuluttajat
yhdessä suunnittelutiimin kanssa muodostivat uuden Promotuotannon. Ja tämä yksikkö tarvitsi esimiehen, jonka tehtävän otin
sekavin, mutta myös huojentunein tuntein
vastaan. Riittääkö rahkeeni tehtävään? Jos
en opikaan kaikkia asioita! Miten kolleganit
ottaisivat minut vastaan heidän uutena esimiehenä? Pystynkö vastaamaan odotuksiin
ja haasteisiin?
Lisänä uudessä työssäni tuli paikkakunnan
vaihdos osaksi viikkoa. Lähes 30 vuotta Tohlopin käytäviä kulkeneena etelän pääkallonpaikka olisi uusi työpisteeni. Olinhan toki
käynyt Pasilassa vuosien saatossa, mutta
miten sovin joukkoon, ja vielä vihreänä aloittelijana. Onneksi suurin osa työkavereista
olivat tuttuja ja itsekin uusien tehtäviensä
edessä. Töiden hoitaminen kahdessa kau-

pungissa lähtikin liikkeelle jouhevasti ja
junassa matkustamiseen tottui nopeasti.
Ainakaan vielä matkauupumus ei tunnu
rahkeissa. Tammikuun rullatessa eteenpäin
kävi selvästi ilmi, että kalenteri on paras
kaverini ja asioiden priorisoiminen ja delegoiminen pitää nenän pinnan yläpuolella.
Kaikkeen et ehdi, eikä sinun tarvitsekaan.
Ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa siitä,
että et ITSE ole joka paikassa. Yksi tärkeä
asia hahmottui. Luota alaisiisi ja anna vastuuta kullekin tehtävänsä mukaisesti. Kun
jaat oikein vastuuta, niin saat myös itse
luottamusta muiden taholta.

hienossäädöistä huolimatta suurilta konflikteilta on vältytty.

Asioiden ymmärtämistä auttoi myös vuosien
aktiivinen osallistuminen YOT:n ja RTTL:n
eri tehtäviin. Nyt vain katson asioita kuten
tehtäväluokitus tai palkkaus vähän eri vinkkelistä. Markkinoinnin oma HR-henkilö on
ollut iso apu valaistessa Heraan liittyvissä
asioissa. Ja koulutukset, jotka olen nyt kevään aikana saanut, ovat avanneet silmiäni
asioista, jotka minun olisi ollut hyvä tietää jo
aikaisemmassa tehtävässäni. Mutta syytän
siitä laiskuuttani Heran suhteen tuolloin.

Yritän kerätä eri lähteistä tiedonsirpaleita,
jotka ovat tarpeellisia ja koskettavat jollakin tapaa yksikköäni. Tiedonkulku on ollut
iso kompastuskivi vuosien saatossa tässä yhtiössä. Palavereissa ja sähköposteissa on lukematon määrä asioita, joista on
hyötyä jaettuina. Yritän tuoda vastaukset
kysymysten äärelle. Kertausharjoituksissa
komppanianpäällikkökoulutuksessa aikoinaan sanottiin, ettei koskaan saa olettaa,
että jokin asia hoituu tai on ymmärretty. Varmista aina, että tieto meni perille oikeaan
osoitteeseen.

Olen myös oppinut, että Tampereella ja Helsingissä käytännön asioita hoidetaan eri
tavoin. Syitä on monia, mutta itse näkisin
Tohlopin eli Mediapoliksen kompaktisuuden
olevan suuri etu verrattuna Pasilan isoon
alueeseen ja moniin rakennuksiin. Pienessä
yksikössä oppii tuntemaan toisensa paljon
helpommin kuin parin tuhannen henkilön
kokonaisuuden.
Vaikka tuntuu, että kuljen sujuvasti eri kiinteistöissä Pasilan päässä, on oikean kokoushuoneen löytäminen valillä puhdasta
seikkailua. Ei riitä, että olet oikeassa kerroksessa ja oikealla puolella tonttia, mutta
rakennus voi vielä olla ihan toinen. Viisas
lähtee matkaan hieman aikaisemmin, jotta
on aikaa hiukan eksyäkin. Kysyvä ei tieltä
eksy, paitsi jos vastaajakin on itsekin pudonnut kartalta.

Kuuntele ja toimi
Soitellen sotaan

Y

ksi harmittava asia kevään
alkaessa oli, että jouduin
ottamaan vastaan eri järjestelmiä esimiesoikeuksin ja
–velvollisuuksin, ja koulutus
tuli vasta jälkijunassa. Poissaolojen tarkistaminen ja hyväksyminen,
työsopimusten laatiminen, hankintapäätöksien hyväksyminen kuuluvat tehtäviini,
mutta pelkät oikeudet ja tunnukset eivät riitä asioiden osaavaan pyörittämiseen. Olenkin ollut eri järjestelmien tukinumeroiden

A

rki heittää eteen haasteita
ja vastoinkäymisiä itse kullekin. Monesti asioita vie
eteenpäin ja helpottaa jo
se, että ehdit istua alas ja
kuunnella toista. Esimiehenä sinun täytyy välillä toimia myös erotuomarina ja sovittelijana. Ei kannata odottaa, että
ongelmat häipyisivät pois. Sain aloittaessani hyvän neuvon, joka kehoitti hoitamaan
hankalat ja ikävätkin asiat pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman nopeasti. Asioilla
on tapana paisua odotellessa. Mukava on
huomata, että minun yksikössäni pienistä

jos laitteet pelittäis!” soi päässä monta kertaa. Eli jälleen yksi tehtävä. Yritän huolehtia
siitä, että jokaisella olisi työkalut, millä hoitaa tehtävänsä. Tässä on haasteita, etenkin
näinä tiukan euron aikoina. Samoista senteistä tapellaan eri suuntiin. Mihin on varaa
ja mitkä ovat investointilistojen kärjessä?
Joku sanoi minulle: ”Toteuta tee itsesi tarpeettomaksi -periaatetta eli kun saat kaikki
alaisesi tekemään oman työnsä osana osaston kokonaisuutta, pyörät pyörivät itses-

Puhelin on yksi esimiehen tärkeimmistä
työvälineistä. Jukka-Pekka Nyrhinen vastaili
työviesteihin Suomenlinnan lautalla matkalla
Viisikkopäiville.

Esimiehenä minun täytyy myös muistaa,
että on asioita, jotka ovat luottamuksellisia ja minulla on salassapitovelvollisuus, oli
sitten kysymys ihmisten henkilökohtaisista
asioista tai työhön liittyvistä tiedoista. Kekekeskustelut ovat hyvä foorumi vaihtaa luottamuksellista tietoa ja mielipiteitä. Minusta
alaisteni tuki hankitaan luottamuksella, ei
pelolla tai auktoriteetilla. Työelämäni aikana olen nähnyt myös huonoja esimerkkejä
esimiehistä. Olkoon ne opiksi omia tapojani
muokatessa.

Sparraaja ja tien tasoittaja

T

yöelämän muuttuessa kiireisemmäksi ja kiireisemmäksi huomaa, että motivaatio
omaan työhön alkaa hiipua.
Siinä on yksi tehtävä jälleen
minulle esimiehenä koettaa etsiä arjesta niitä asioita, mitkä itse kutakin
motivoivat työssä antamaan uutta ja pitämään mielen positiivisena. Omilta vuosiltani
muistan hetkiä, jolloin olisin kaivannut buustaajaa uskonpuutteessa. Mutta ajan myötä
johtamiskulttuuri on muuttunut ja saanut
uusia arvoja. Sparraajana koetan etsia ja
tarjota luentoja ja koulutustilaisuuksia yhdessä markkinoinnin muiden esimiesten ja
päälliköiden kanssa.
Muistan omalta leikkaaja-ajaltani, miten minua otti päästä, jos laitteet tai järjestelmät
eivät toimineet. ”Kyllähän näitä töitä tekis,
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teksti Jukka-Pekka Nyrhinen

ahkera rimputtelija. Onneksi on olemassa
kärsivällisiä ihmisiä, kiitos siitä.
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Journalistiliiton luottamusmiespalkinto
Pike Epsteinille ja Anu Pylkkäselle
SJL:n vuoden 2013 luottamusmiespalkinnot jaettiin kevätvaltuustossa 15.5. Palkinnot myönnettiin Salon Seudun Sanomien
pääluottamusmies Kirsi-Maarit Venetpalolle sekä Ylen ohjelmatyöntekijöiden pääluottamusmies Pike Epsteinille ja Yle
Tuotannon (Helsinki) luottamusmies Anu
Pylkkäselle.
Pike Epstein ja Anu Pylkkänen saivat luottamusmiespalkinnon viime syksyn vuokratyöselvityksen tuloksellisesta hoitamisesta.
Yle käynnisti syyskuussa yhteistyön Academic Work -vuokratyöyrityksen kanssa tavoitteenaan vuokratyöntekijöiden rekrytointi Yle
tuotantoon. Luottamusmiehet selvittivät
vuokratyöyhtiöstä mm. Ruotsissa saatuja
kokemuksia, tuotannon työntekijätilannetta ja sekä työehtosopimukseen sisältyviä

määräyksiä ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Luottamusmiesten tekemän selvityksen
jälkeen Yle päätti luopua vuokratyövoiman
käytöstä. Lisäksi vuokratyöselvitys johti prosessiin, jonka tuloksena ketjutettuja määräaikaisia ja tuntityöntekijöitä vakinaistettiin
Yle tuotannossa. Selvityksen ansiota oli
myös se, että syksyn tes-neuvotteluissa
päätettiin perustaa työryhmä selvittämään
pelisääntöjä ulkopuolisen työvoiman käytölle Ylessä.

Jussi Tuomisen jälkipelisilmäpakomatkakertomus

Journalistiliiton järjestötekopalkinto2013
myönnettiin Suomen Barents Pressille.
Yhdistys on tehnyt jo 20 vuoden ajan merkittävää yhteistyötä Barentsin alueen toimittajien kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö
suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja
venäläisten toimittajien kesken on ainutlaatuista koko maailmassa.

KUU KIURUSTA... JA MUITA KESÄN MERKKEJÄ
Ensin kääntyi kansan katse kohti Minskiä
Leijonat kun valmiiks muistuttivat sfinksiä:
”Räkänokkalauma, nenä valmiiks poskella.
Ei sillä kultaa nostella!”
Ailahteli peli, mutta tarpeeks nopeaa
se oli jotta saatiin sentään Suomeen hopeaa.
Tärkeintä on aina että Ruotsi taakse jää.
Sen tyhmempikin ymmärtää.

Kirsi-Maarit Venetpalo sai palkinnon Salon
seudun Sanomien toistuvien yt-neuvottelujen hoitamisesta. Hän puolusti työpaikkoja
ja oli mukana rakentamassa ratkaisuja, joihin myös muut henkilöstöryhmät ovat olleet
tyytyväisiä.

Ay-stipendi Anna-Liisa Haavikolle

Samaan aikaan käytiin kilpajuoksu Brysseliin.
Gallupviisaan mielestä taas sekin ryssittiin.
Äänestettiin väärin. Silti kaikki puolueet
on vaalivoittoon yltäneet.
Parlamenttipeli nyt siis kiehtoo meppiä,
tuolta tulee porkkanaa ja täältä keppiä.
Kuinka monta meiltä saadaan komissaaria?
Näin jatkuu kesä-aaria.
Ay-stipendin luovutti Anna-Liisa Haavikolle
RTTL:n puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö.

Anna-Liisa on toiminut monissa järjestötehtävissä 2000-luvun alkupuolelta lähtien.
Hän on ollut mm. RTTL:n varapuheenjohtaja
ja Freelance-ammattiosasto FAO:n puheenjohtaja. Tällä hetkellä hän toimii Journalistiliiton hallituksen jäsenenä ja tekijänoikeusvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän
on mm. RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnan
ja FAO:n tes-neuvottelukunnan jäsen sekä
Valtion tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty
ry:n valtuuskunnan jäsen.
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Radio- ja televisiotoimittajien liiton perinteinen ay-stipendi luovutettiin freelancetoimittaja Anna-Liisa Haavikolle RTTL:n
luottamushenkilöiden ja tukimiesten Viisikko-päivillä Suomenlinnassa 14. toukokuuta.
Stipendillä kiitettiin Anna-Liisaa pitkäaikaisesta työstä jäsentemme hyväksi.

Vanhat ja vilkkaat

Kevään mittaan joukolla myös kauhistelimme
tapetaanko koulun suvivirsiperinne.
Kuinka monta säkeistöä siitä veisataan
vai museoonko heivataan?

Liiton senioriosasto VANHAT KETUT lisää kierroksia
toimintakaudesta toiseen. Tämänkin kevään aikana on
harrastettu hohtokeilausta, ja ruuanlaittoa, käyty eduskunnassa, teatterissa, taidenäyttelyissä ja Tukholmassa.

Lie tätä lukiessasi jo virret veisattu
tai lasten huulet teipattu - tai ope teilattu.
Ja draamasarjat Yleisradiomme armaankin
on ulkoistettu varmaankin.

Kesällä suunnataan laivalla Jussaröön ja linja-autolla
Salmelan taidekeskukseen Mäntyharjulle. Syksyn avaa
matka Ateenaan ja Leroksen saarelle. Opetellaan myös
lisää tietokoneniksejä, keilataitoja ja kokkausta, tehdään
teattteriretket Riihimäelle ja Tampereelle. Kausi huipentuu
27.11. pikkujoulujuhltaan kulttuurikeskus Gloriassa.

Minne tänään keskittyisi kiukuttelu tää
kun ei täällä enää satu mitään tärkeää?
No jollei kiusaa nenääs auringonkaan porotus
jää hyttysien odotus!
Vaan mitäs noista! Heti estot poista,
ryntää asvaltille taikka rannalle!
Nyt on kesä tullut, viksut sekä hullut
mielipuolet kaikki kesän kannalle!

Jos nyt alkaa ketuttaa, sopii mennä kurkistelemaan kettujen
nettisivuille. Vinkkinä vaikkapa maanmainiot kalaruokareseptit jotka löytyvät kuvien kera seuraamalla hiiren johdattamana
polkua www.vanhatketut.fi + Kettumenot + KOKKASIMME
KALAHERKKUJa + klikkaa Reseptit.
Vanhat Ketut toivottaa muille Arkin lukijoille
voimaannuttavaa kesää!
JT
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Toimisto
suljettu
juhannuksesta
elokuun
alkuun
RTTL:n ja YOT:n toimisto on suljettu asiamiesten kesälomien takia
23.6.– 1.8.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden
kouluttautumislomat 2015 haussa

Kääntäjät perustivat oman osaston

Kouluttautumislomaa voivat hakea ohjelmatyöntekijät, jotka ovat
toimineet päätoimisesti ammattialalla vähintään 10 vuotta, joista
Yleisradiossa vähintään viisi vuotta.
Kouluttautumislomaa voidaan myöntää journalistisen valmiuden,
pitkään palvelleiden ohjelmatyöntekijöiden elpymisen, aktiivisen
työvireyden ja ammattitaidon säilyttämiseksi sekä ohjelmien laadun
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Journalistiliiton työehtopäivystys on auki
koko kesän (arkisin 13-16) puhelin
044 755 5000.

Nyt haettavat lomat on tarkoitettu pidettäväksi vuoden 2015 aikana. Kouluttautumislomaa voivat hakea kaikki ohjelmatyöntekijöiden
työehtosopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt. Edellisen kouluttautumisloman pitämisestä täytyy olla kulunut noin 10 vuotta. Muut
edot: YOT tes, sivu 30.

Jäsenasiat (pressikortit ym.)
varmimmin sähköpostilla:
jasenasiat@journalistiliitto.fi

Loman pituus voi olla 2-12 kuukautta. Yleensä lomat ovat pituudeltaan 3-4 kuukautta. Loman aikana ei saa tehdä palkallista toimittajan työtä tai muuta ohjelmatyötä.

Työttömyyskassa Nomit palvelee
koko kesän: puhelin (09) 8689 400,
www.tknomit.fi

Kouluttautumislomaa haetaan Ylen intranetin sähköisellä lomakkeella (löytyy samoilta alasivuilta kuin avoimet työpaikat). Lomakuukausien lisäksi on mahdollista hakea kohtuullista kulukorvausta
(päivärahoja ja laitehankintoja ei korvata).

Osaston puheenjohtajaksi valittiin 22.5.
pidetyssä perustamiskokouksessa Jyrki
Lappi-Seppälä.

Kääntäjien ammattiosaston perustamisen
takana ovat lähinnä kaunokirjallisuuden
kääntäjät, mutta muitakaan kääntäjiä tai
tulkkeja ei rajata pois.

Osasto kuuluu liiton organisaatiossa Suomen freelance-journalisteihin, mutta yhteistyötä aiotaan tehdä yli yhdistysrajojen mm.
kustannustoimittajien kanssa.Av-kääntäjät
ovat jo aiemminkin olleet Suomen Journalistiliiton jäseniä. He kuuluvat liiton organisaatiossa Radio- ja televisiotoimittajien liittoon,
ja pääosa heistä on Freelance-ammattiosasto FAO:n jäseniä.

Liittymisen mahdollisti Journalistiliiton kevätvaltuuston hyväksymä uusi jäsenasiainohjeisto, jossa kääntäjien lisäksi liiton jäsenyys aukeaa mm. yksityisen sektorin tiedottajille.

Kolmen sepän patsaalla 2.5. järjestetyssä ”Täällä on ihminen välissä” -tempauksessa avkääntäjät keräsivät nimiä adressiin av-käännösten laadun ja kääntäjien kohtuullisten työehtojen puolesta. Mukana oli myös av-kääntäjä Tiina Kähkönen.

Yle Fem:n
freelancereille
apurahoja
Apurahojen yhteismäärä on 83 000 euroa.
Apurahaa voivat hakea henkilöt, jotka ovat
osallistuneet vuonna 2013 Yle Fem -kanavalla esitetyn av-teoksen tekemiseen. Hakemuksessa tulee eritellä ohjelmat, niiden
määrä ja tehtävät, joissa on työskennellyt
Yle Fem -kanavalle vuonna 2013.
Haku koskee vain Yle Fem -kanavan freelancereita. Vakinaisella tai määräaikaisella
sopimuksella samalla kanavalla työskentelevät henkilöt voivat hakea vastaavia apurahoja Koulutusrahasto KOURA:n kautta.
Seuraava haku on syyskuussa 2014. Katso
http://www.koulutusrahastokoura.fi/

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 13.8.2014.

Uudeksi
asiamieheksi
Seppo Metso
Kuva Maarit Laitinen

Radio- ja televisiotoimittajien liiton uudeksi asiamieheksi on valittu FM Seppo Metso. Hän aloittaa tehtävässä osa-aikaisena
1. syyskuuta ja työskentelee kokopäiväisenä joulukuun alusta lähtien. Nykyinen
asiamies Pirjo Munck jää eläkkeelle ensi
talvena. Syyskuun alusta lähtien hän on
osa-aikaeläkkeellä.
Seppo Metso on freelancetoimittaja, kouluttaja ja työnohjaaja. Hän on toiminut mm.
Allersin pääluottamusmiehenä ja työskennellyt asiamiehen sijaisena sekä Suomen
freelance-journalisteissa että Helsingin
Sanomalehtimiesyhdistyksessä.
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Suomen Journalistiliittoon järjestäytyneet kääntäjät ovat perustaneet oman
ammattiosaston.
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Apurahaa voi anoa esimerkiksi ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja kehittämiseen sekä ohjelman kehittelyyn. Anomukseen on kirjattava apurahan käyttötarkoitus
ja haettu rahasumma. Apurahaa ei voi myöntää takautuvasti tai jo käynnissä olevaan
hankkeeseen. Vapaamuotoiset hakemukset
tulee lähettää 31.8.2014 mennessä osoitteeseen: Kopiosto / Yle Fem:n apurahat,
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki.
Viime vuonna apurahan sai 21 henkilöä ja
jaettu summa oli 69 000 euroa.
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Avoimessa yhteiskunnassa on kysymys
siitä, että ihmisillä on
mahdollisuus olla toista
mieltä.
Sananvapauden
puolustaminen on
intellektuellien tehtävä –
meidän tulee kirjoittaa ja
puhua.

Ryhdy kuukausi
la
Jo 10 euron kuu hjoittajaksi.
ka
tarjoat kokonais usilahjoituksella
e
kollegallesi Nig n kurssin
eri
Tansaniassa tai assa tai
ra
useaksi kuukau hoitat
de
apua keskiaasia ksi juristi
la
ammattiyhdisty iselle
saktiiville.

Jörn Donner, Vikesin lahjoittaja

Kaikki puhuvat sananvapaudesta –
Vikes tekee!

Viestintä ja kehitys-säätiö Vikes tukee
journalisteja siellä, missä sananvapautta uhataan –
14 maassa, neljällä mantereella.
Kehitämme tutkivaa journalismia Nepalissa ja
Nicaraguassa, autamme journalisteja verkostoitumaan
Kaukasian konfliktialueilla, tuemme journalistiliittojen
perustamista Keski-Aasiaan, uudistamme Somalian
kansallista televisiota. Ja paljon muuta.
Olemme mukana siellä, missä meitä eniten tarvitaan.

Tilinumeromme FI27 8000 1471350307
BIC(SWIFT) DABAFIHH,
Keräysluvan numero 2020/2013/4499
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Salla Nazarenko,
045-8065353,salla.nazarenko@vikes.fi
Sananvapausblogi www.vikes.fi

Muista Vikes myös merkkipäivänä – voit valita kohteeksi minkä tahansa hankkeistamme.

