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1.  YLEISTÄ     

Yt-neuvotteluja, ulkoistamisia ja Yle-kritiikkiä - Radio- ja televisiotoimittajien liiton 
vuosi 2015 

Vuonna 2015 maan uusi hallitus kiristi selvästi valtiovallan suhtautumista työntekijöihin 
ja ammattiyhdistysliikkeeseen.  Hallituksen toimenpiteet noudattavat yrityselämän ja 
EK:n toivomuksia. Kaikilla esityksillä olisi vaikutuksia myös media-alalle. Esityksissä 
kajotaan mm. lomiin, vapaapäiviin, lomarahoihin, sairasajan karenssiaikoihin, 
määräaikaisuuksiin, koeaikoihin ja takaisinottovelvollisuuteen. 
  
Vuosi 2015 oli kaikkien aikojen synkin YT-vuosi media-alalla. Talouden alamäki, 
mainosmarkkinoiden heikentyminen, kansainvälinen kilpailu ja mediayhtiöiden tekemät 
virheinvestoinnit maksu-tv:n puolella näkyivät varsinkin kaupallisessa mediassa YT-
neuvotteluina ja vakituisten työpaikkojen vähenemisenä. Yhä useampi RTTL:n jäsen oli 
joko työttömänä, vuokratyöntekijänä, tarvittaessa töihin tulevana, nollasopimuksella 
työtä tekevänä, ulkoistettuna, freelancerina tai yrittäjänä. 
  
Ajan hengen surullisimpana esimerkkinä on MTV, jossa yt-kierre syveni . MTV ulkoisti 
koko henkilöstönsä itse omistamiinsa alihankintayrityksiin Se vaikeutti selvästi 
edunvalvontaa. Keväällä yhtiö aloitti YT-neuvottelut. RTTL osoitti mieltään suunnitelmia 
vastaan ja luovutti kannanottonsa ja mustan pöllön MTV:n talousjohtaja Jani Koskiselle. 
YT-prosessin lopputuloksena MTV vähensi työntekijöitä eri tytäryhtiöistään lähes 
neljänneksellä eli noin sadalla henkilöllä.  Suurin osa vähennyksistä oli irtisanomisia, 
vaikka irtisanomisten määrää saatiinkin hieman vähennetyksi monilla työehtojoustoilla. 
Irtisanomisia tuli myös MTV:n alihankkijayrityksessä Director's Cut Staff Oy:ssä. 
  
Samalla hyvässä vauhdissa olleet neuvottelut Ylen ja MTV:n työehtosopimusten 
yhdistämiseksi käytännössä loppuivat. Kaiken kukkuraksi MTV erosi työnantajaliitto 
VKL:sta. 
  
Kaupallisen median tiukka tilanne johti myös Ylen toiminnan ja talouden entistäkin 
kriittisempään tarkasteluun. Konkreettinen seuraus siitä oli, että hallitus päätti 
eduskuntaa kuulematta poistaa yleveron indeksikorotuksen jo toisena vuonna peräkkäin.  
Se herätti eduskunnassa huolta Ylen poliittisesta riippumattomuudesta. 
  
Anssi Vanjoen johtama työryhmä sai syksyllä tehtäväkseen pohtia laaja-alaisesti 
suomalaisia mediamarkkinoita. Työryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Reetta Meriläinen, 
Kalle Isokallio ja Mikael Jungner. Työryhmä julkaisi raporttinsa joulukuussa. Se ehdotti 
mm. mainonnan sääntelyn purkamista sekä digitaalisten sisältöjen arvonlisäveron 
alentamista. Suurin osa esityksistä koski kuitenkin Yleä ja sen aseman heikentämistä 
tavalla tai toisella. RTTL:n kannan mukaan julkisen palvelun mediayhtiön heikentäminen 
työryhmän esittämässä laajuudessa ei olisi kenenkään etu, koska Ylen sisällöntuotanto 
tukee kotimaista kaupallista sisällöntuotantoa. 



  
Ylen aseman, tehtävien ja rahoituksen pohdinta jatkui ja jatkuu edelleen liikenne- ja 
viestintäministeri Anne Bernerin vuoden 2015 loppupuolella perustamassa 
parlamentaarisessa työryhmässä. Työryhmän piti aloittaa työnsä vasta vuoden 2016 
puolella, mutta aloitusta aikaistettiin vuoden 2015 puolelle. Ryhmää johtaa Arto 
Satonen. Työryhmään kuuluvat hänen lisäkseen Sirkka-Liisa Anttila, Tuomo Puumala, 
Eero Lehti, Ritva Elomaa, Teuvo Hakkarainen, Eero Heinäluoma, Krista Kiuru, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Matti Semi, Mikaela Nylander ja Peter Östman. 
  
Nelosen ohjelmatyöntekijöiden eli käytännössä Sanoman radioiden työntekijöiden 
työehtosopimus irtisanottiin kesällä. Uutta sopimusta ei ole saatu aikaan. Sanomalla 
työskenteleviä jäseniä koskettivat Sanoma Media Finlandin ja Sanomien yt-neuvottelut, 
joiden tuloksena väheni 241 työpaikkaa, joista lähes 50 journalistisia töitä. Lisäksi 
tehtiin osa-aikaistuksia, tehtävänkuvien muutoksia ja eläkeratkaisuja. 
  
RTTL kiinnitti vuonna 2015 erityistä huomiota kaupallisten radioiden työntekijöiden 
edunvalvonnan parantamiseen ja heidän saamiseen liiton jäseniksi. YMT:n ja RTTL:n 
heille järjestämä tilaisuus osoittautui menestykseksi ja saanee jatkoa. 
  
Elokuva- ja tv-alalle saatiin uusi työehtosopimus lähes kolmen vuoden neuvottelujen 
jälkeen. Tessiä voi pitää tärkeänä saavutuksena, joka toi alan villit toimijat mukaan. 
  
Myös av-käännösalalle solmittiin lopulta työehtosopimus yli viisi vuotta kestäneen 
prosessin tuloksena.  Yksi käännöstoimisto jäi ulos sopimuksesta. Myöhemmin Tessin 
vaikutuksen alan palkkatasoon ja työehtoihin todettiin valitettavasti jääneen 
käytännössä odotettua heikommaksi. 
  
Työttömyyden lisääntyminen ja alan työntekijöiden siirtyminen yrittäjiksi ennusti RTTL:n 
jäsenmaksujen laskua vuonna 2015. RTTL:n talous pysyi pelättyä parempana osittain 
siksi, että jäsenmäärä ei pudonnut niin paljon kuin odotettiin. RTTL:llä oli vuoden 2015 
lopussa 4961 jäsentä. Taloustilannetta paransi kuitenkin varsinkin se, että RTTL onnistui 
sijoituksissaan, kiitos taloudellisen neuvonantajamme Aapo Parviaisen. Emme 
kuitenkaan voi laskea tulevaisuutta sijoitusten varaan. Siksi taloutta seurattiin tarkasti. 
 . 
Suomen journalistiliitto alkoi vuoden 2015 aikana pohtia uusia toimintamalleja ja 
mahdollisesti jopa uutta yhdistysrakennetta. RTTL on aktiivisesti mukana miettimässä, 
millainen liitto palvelee jäseniään parhaiten nykytilanteessa, jossa yhä useampi media-
alan työtekijä on suurten mediatalojen ulkopuolella pienessä alihankintayrityksessä tai 
yrittäjänä. 
  
 Vuoden 2015 helmikuussa vietettiin asiamies Pirjo Munckin läksiäisiä. 
 
2. EDUNVALVONTA 
RTTL ei ole neuvotteluosapuoli työehtoja koskevissa asioissa, vaan RTTL:n 
jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti jäsentensä edunvalvonnan yhteistyössä SJL:n 
kanssa. Järjestäytymättömän tuotantoyhtiökentän osalta edunvalvontavastuu on SJL:lla.  
Edunvalvonta vaikeutui huomattavasti tuotantoyhtiöiden ulkoistettua töitään yhä 
pienemmille alihankkijoille. Esimerkiksi MTV:n ja Ylen työehtosopimusten 
yhdistämispyrkimykset käytännössä kariutuivat.  



Kaupallisten radioiden kentällä otettiin rohkaiseva ensiaskel edunvalvonnan 
tehostamiseksi. Työntekijöille järjestettyyn infotilaisuuteen osallistui kymmeniä 
ohjelmatyöntekijöitä kaupallisilta radiokanavilta. Edunvalvonnan parantaminen todettiin 
tarpeelliseksi. 
RTTL osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alan työehtojen ja 
työpaikkojen puolustamiseksi. 
RTTL:n jäsenistöä koskevat seuraavat työehtosopimukset:  
 
YLE – YOT/SJL (voimassa 30.11.2016 asti) 
Ylen Ohjelmatyöntekijöiden alkuvuosi 2015 meni edellisen syksyn raskaista YT-
neuvotteluista toipumiseen. Kaupallisen median Yleen kohdistama ajojahti kiihtyi ja 
kyseenalaisti yleläisten työtä. Yleen kohdistuvasta ajojahdista tehtiin YOT:n 14.3. 
pidetyssä vuosikokouksessa kannanotto. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti elokuussa 2015 Anssi Vanjoen vetämän työryhmän 
selvittämään ja arvioimaan kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, 
markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia. Tämä selvitys toimi viitekehyksenä Yleisradion 
julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivalle Arto Satosen vetämälle 
parlamentaariselle työryhmälle, jonka työskentelyaikataulua tiukennettiin jo syksyllä 
2015 alkavaksi.  
Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on voimassa 2016 marraskuun loppuun asti. 
Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimusjakson mukaisesti palkkojen korotus 
hyväksyttiin kesäkuussa ja vahvistettiin YOT:n hallituksessa elokuussa 2015. Korotus 
astui voimaan 1.1.2016 ja oli 0,4 %, kuitenkin vähintään 14,67 euroa kuukaudessa. 
 
Ylessä syksyllä 2014 käydyt YT-neuvottelut koskivat yli tuhatta työntekijää. Suurimmat 
vähennykset iskivät Tuotannot – osastoon, jossa irtisanotuiksi tuli 43 henkeä, 
uudelleensijoitetuiksi Yleen tuli 5 henkeä, eläkkeelle siirtyi 8 henkeä ja vuoden 2016 
loppuun mennessä eläköityy 10 henkeä.  
 
Uutis- ja ajankohtaistoimituksen osalta vähennysuhka oli aluksi 23, mutta putosi 
myöhemmin kymmeneen.  Lopulta viisi työntekijää irtisanottiin, kun muu vähennys 
toteutui mm. irtisanoutumisilla ja eläköitymisillä. 
 
Alueiden koko toimituksellista henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut alkoivat helmikuun 
11.päivänä ja ne saatiin päätökseen ennen maaliskuun loppua. Neuvotteluissa käytiin 
läpi työnantajan suunnitelmia alueiden toimintamallin uudistamiseksi, mutta vältettiin 
irtisanomiset. 
 
Ajankohtaisen kakkosen lopettamisen seurauksena käytiin loppuvuodesta 2015 yt-
neuvottelut Mediapoliksen ajankohtaisohjelmien tekijöitä koskevista 
tehtävämuutoksista. Neuvottelu koski yhdeksää henkilöä. Neuvottelun tuloksena yhtiö 
takasi kaikille jatkossakin työtä Tampereella.  
 
Luottamusmiehet selvittelivät vuonna 2015 lukuisia työsuhdemuotoihin ja palkkaukseen 
liittyviä ongelmia ja valvoivat tehtävien vaativuuden luokituksia.  
 
Vuoden 2015 alkuun mennessä Temen noin 70 työntekijää olivat järjestäytyneet 
Journalistiliittoon ja tulivat YOT:n Tuotannon ja Tohlopin osastojen jäseniksi. 
 Luottamusmiehet neuvottelivat siirtymäsopimuksen, joka sisälsi myös palkkojen 



harmonisoinnin eli siirtämisen Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen 
mukaisiksi. Samalla sovittiin myös, että YOT saa kaksi luottamusmiestä lisää. 
 
YOT:ssa oli jäseniä toimintavuoden 2015 lopussa 2612. 
 
Uutta palkkarakennetta 
 
Palkkausjärjestelmän uudistamisneuvottelut käynnistettiin toimintavuoden alussa 
uudelleen sen jälkeen kun ne oli keskeytetty vuoden 2014 yt-neuvottelujen yhteydessä. 
Neuvottelujen edetessä luottamushenkilöille järjestettiin syyskuussa 
palkkaustapaseminaari, jossa esiteltiin neuvottelutilannetta. Kyse oli siitä voitaisiinko 
työehtosopimuksiin sovittu määräys korottaa jokaisen taulukkopalkkaa vähintään 9 
prosentin henkilökohtaisella lisällä neljän vuoden kuluessa, korvata jollakin toisella 
tavalla. Takuut oli tarkoitus uudistaa, mutta ei luopua niistä. Neuvotteluja käytiin koko 
toimintavuosi, ja niitä jatkettiin vielä alkuvuonna 2016. Ratkaisu on tarkoitus tehdä 
ennen kuin voimassa olevan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat.  
 
 
ATOT 
 
Aito Tehtaan ohjelmatyöntekijät ry ATOT perustettiin loppuvuodesta 2014. Suurin osa 
työntekijöistä on siirretty liikkeenluovutuksella Yleisradiosta syyskuussa 2014, ja heihin 
sovelletaan siirtohetkellä voimassa olleita työehtosopimuksia: osalla se on YOT:n ja 
osalla Temen tes. Uusiin työntekijöihin on myös toistaiseksi sovellettu siirrettyjen 
työntekijöiden tessejä.  
  
MTV – MOT/SJL, VKL (voimassa 30.11.2016 asti) 
  
MTV:n ohjelmatyöntekijät MOT ry. 
 
Viime vuosi oli MTV:n henkilöstölle raskas. Emoyhtiö MTV Sisällöt Oy jatkoi 
yhtiöjärjestelyjä ja aloitti massiiviset yt-neuvottelut, joiden seurauksena koko yhtiöstä 
tuli irtisanotuksi noin 130 työntekijää.  
 
Vuoden 2014 yhtiöjärjestelyt saivat jatkoa keväällä 2015. Järjestelyiden seurauksena 
MTV Sisällöt Oy:n sisältöjen parissa työskentelevät siirrettiin Mediahub Helsinki Oy -
nimiselle yhtiölle. Samalla yhtiö ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut. Neuvotteluiden 
päätyttyä MTV irtisanoi 97 ja Mediahub 28 työntekijää. Neuvotteluissa irtisanomisten 
määrää saatiin laskettua säästösopimuksella. Yhdistyksen jäsenille ehdottomasti vaikein 
asia oli lomaoikeuden heikentäminen, mutta se kuitenkin hyväksyttiin jäsenkokouksessa. 
 
Seitsemännestä lomaviikosta luovuttiin, mutta tilalle rakennettiin mekanismi, jolla 
seitsemännen lomaviikon voi pitää palkattomana vuoteen 2018. Sen jälkeen oikeus 
kuudenteen lomaviikkoon säilyy, vaihtamalla 2,5 päivän lomaraha kuudenteen 
lomaviikkoon. Tämän lisäksi lepoajasta lyhennettiin 12 tunnista 11 tuntiin. Iltalisä 
siirrettiin alkamaan klo 18 lähtien entisen klo 16 sijaan. Myös palkallista sairauslomaa 
lyhennettiin, mutta se kohdentui lyhyemmän aikaa talossa oleviin. 
 
Massiiviset irtisanomiset tehtiin yhden päivän aikana 11. kesäkuuta. Pidempään talossa 
olleiden työsuhde päättyi 11. joulukuuta. Siitä hetkestä alkaen alkoi 



takaisinottovelvollisuus. Sitä seurataan kuluvan vuoden 2016 syyskuun loppuun asti ja 
vielä hieman sen ylikin. 
 
Koska irtisanomiset tapahtuivat lomakauden alussa, oli syksy monille töihin jääneille 
raskas. Pinnan alla oli paljon poreilua, joka ei tuntunut välittyvän toimituksen johtoon 
asti. Työsuojeluvaltuutetun kanssa asiaan puututtiin ja ihmisiä kannustettiin ottamaan 
yhteyttä työterveyshuoltoon, jos ahdistus kasvaa liian suureksi.  
 
Vasta kuluvan vuoden keväällä tunnelma on paranemassa, lähes vuoden yt-
neuvotteluiden aloittamisen jälkeen. 
Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän keskusliiton välillä solmittu MTV Oy:n 
ohjelmatyöntekijöitä koskeva sopimus on voimassa 1.1.2014 – 30.11.2016 maan yleisen 
nk. työllisyys‐ ja kasvusopimuksen mukaisesti. 
 
Työehtosopimus koskee lähes kaikkia MTV:n kaikille julkaisualustoille ohjelma‐ ja 
sisältötyötä tekeviä työntekijöitä, jotka ovat Journalistiliiton jäseniä. Se koskee myös 
Nouhau Professional‐vuokratyöyhtiön kautta MTV:lle työskenteleviä ohjelmatyöntekijöitä 
sekä sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuneiden ulkoistuksien kohteeksi joutuneita 
ohjelmatyöntekijöitä. 
 
Directors Cut Oy:ssä työskenteleviin noudatetaan Paltan ja SJL:n neuvottelemaa Elokuva 
ja tv-tuotantoyhtiöiden 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 30.11.2016 saakka) 
  
NOT/SJL‐sopimus kattaa käytännössä Sanomien radioiden journalistisen henkilöstön. 
Lokakuussa 2014 umpeutunut sopimus saatiin neuvoteltua uusiksi joulukuussa 2015. Tes 
noudattelee palkankorotuksissa ja voimassaoloajassa lehdistön työehtosopimusta. 
Työnantaja ei halunnut Ilta-Sanomissa radiotyötä tekeviä ihmisiä tämän eikä lehdistön 
tes:n piiriin. Asia oli kynnyskysymys työnantajalle, eikä sopimusta muuten olisi saatu 
neuvoteltua, ellei tähän olisi tyydytty. 
Työntekijäpuoli harkitsee asian viemistä työtuomioistuimeen, mikäli työnantaja ei 
suostu siirtämään Ilta-Sanomien radiotyön tekijöitä lehdistön sopimuksen piiriin. 
Helsingin Sanomissa tehtävään sähköiseen journalistiseen työhön sovelletaan lehdistön 
työehtosopimusta. 
  
 
Yhtyneet-sopimus (voimassa 30.11.2016 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) 
korottavat 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, mm. kehitteillä on uusi sopimuspohja 
freetyölle. Sopimusta on työryhmässä myös editoitu, jotta sopimus olisi entistä 
selkeämpi ja ymmärrettävämpi; samoin on neuvoteltu sopimuksen sisällöllisestä 
kehittämisestä. Nämä korjaukset ja keskustelut ovat pohjana myös vuoden 2016 tes-
neuvotteluille. 

Yhtyneet-sopimuksen valvonnasta vastasi freelance‐luottamusmies yhdessä Freelance-
ammattiosasto FAO:n puheenjohtajan kanssa. RTTL sai freelance‐luottamusmiehen 
palkkaan tukea Yleisradiolta.  

 
Elokuva ja tv‐työtä koskeva työehtosopimus  
(voimassa 31.10.2016 asti) 
 Elokuva‐ ja televisiotyötä koskevan työehtosopimuksen voimassa oloa jatkettiin 
vuodella. Tekstimuutokset ja uudet palkkataulukot tulivat voimaan 1.2.2015. 
Sopimuksen uudistamisesta käytiin neuvotteluja, ja tavoitteena oli saada aikaan 
sopimus, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja saa mahdollisimman monen tuotantoyhtiön 
järjestäytymään ja liittymään sopimuksen piiriin. 
  
Ålands Radio och TV  
noudattaa YOT:n tessiä ( aiemmin YOT:n työehtosopimusta ). 
 
Mediarinki Oy (voimassa 31.10.2016 asti) 
Vuokratyöyritys Mediaringin työehdot ovat Elokuva-ja tv‐työtä koskevan 
työehtosopimuksen mukaiset. 
 
 
Käännöstoimistot 

Av-käännösalan pitkään neuvoteltu työehtosopimus tuli voimaan 1.5.2015. Sopimuksen 
ovat allekirjoittaneet työntekijöitä edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan 
Erityisalat sekä käännöstoimistot BTI Studios, Pre-Text Oy, Rosmer International 
osuuskunta,  Stellar Text Oy ja Saga Vera Oy. Yksi työnantaja, pitkään neuvotteluissa 
mukana ollut SDI Media Oy jäi kuitenkin ulos sopimuksesta. Suomen Journalistiliitto ja 
Akavan Erityisalat puolestaan julistivat SDI Media Oy:n hakusaartoon 25. toukokuuta 
lähtien. Hakusaarrossa ammattiliitot kehottavat, että niiden jäsenet eivät hae töihin 
hakusaarron kohteena olevaan yritykseen. Hakusaarto on voimassa toistaiseksi. 

 
  
3. JÄRJESTÖTOIMINTA 
RTTL:n edustajakokoukset 
RTTL:n kevätedustajakokous pidettiin 23. huhtikuuta RTI:n auditoriossa Helsingissä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tomi Peurakoski NOT ja sihteerinä oli SJL:n 
työehtoasiamies Maija Raninen. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen toimintakertomus 
vuodelta 2014. SJL:n tervehdyksen toi kokoukseen puheenjohtaja Hanne Aho.   
RTTL:n syysedustajakokous pidettiin 27. marraskuuta Golden Classics Bar & Cafessa 
Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tomi Peurakoski NOT:ista ja sihteerinä oli 
YOT:n asiamies Helena Pekarila. Kokouksen aluksi toimittaja Janne Zareff alusti 
keskustelua sananvapaudesta ja toimittajiin kohdistuvasta uhkailusta. Kokouksessa 
käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. 
 SJL:n tervehdyksen toi kokoukseen puheenjohtaja Hanne Aho, joka käsitteli 
työmarkkinakentän murrosta.  
  



SJL:n valtuuston kokoukset 
SJL:n kevätvaltuusto kokoontui 21.–12.5. Hotelli Haagassa Helsingissä ja syysvaltuusto 
10.‐11.12. Sokos Hotel Vantaassa Tikkurilassa.   
 
RTTL:n edustajat Suomen Journalistiliitossa (SJL) 
  
Valtuuston jäsenet vuonna 2015: 
Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä (henkilökohtainen varavaltuutettu Kirsi 
Matson‐Mäkelä.  
Muut jäsenet: Jesper Alm (henkilökohtainen varavaltuutettu Ki Svahnström), Antonia 
Berg (Patrik Schauman ), Juha Blomberg (Maria Jyrkäs), Hilla Blomberg (Heidi Kokki), 
Raino Hurme (Inari Köngäs), Ilkka Kangastalo (Katarina Sirén), Kari Leppälä (Jukka‐Pekka 
Nyrhinen), Marja‐Liisa Kämppi (Ani Malmi), Marko Lönnqvist (Leena Mattila), Jari 
Niemelä , Aapo Parviainen (Pirjo Auvinen), Tomi Peurakoski (Faye Lawson), Seppo 
Puttonen (Maija Elonheimo), Anu Pylkkänen (Markku Pulkkinen), Jenni Rantanen (Sami 
Huohvanainen), Tiina Rautkorpi (Teija Voudinmäki), Tiina Santaharju (Hilkka Salo), Kati 
Savander (Jenni Kivessilta), Ari‐Pekka Sirviö (Antti Laakso), Ingrid Svanfeldt (Irmeli 
Heliö) ja Sanna Väre (Päivi Mustajärvi). 
Kun Pike Epstein valittiin SJL:n hallitukseen hänen varansa Kati Lahtinen nousi 
varsinaiseksi edustajaksi,  Kirsi Mattila valittiin myös  hallitukseen ja  hänen 
henkilökohtainen varansa Juha Hakala nousi varsinaiseksi edustajaksi. Samoin Sari 
Korpela-Välisaaren tultua valituksi hallitukseen hänen varansa Reijo Nykänen nousi 
varsinaiseksi jäseneksi.  Kun Sanna Väre vakinaistettiin Yleisradiolle, hän jätti FAOn ja 
siirtyi YOT:hin jättäen omasta halustaan valtuustopaikan. Päivi Mustajärvi nousi varalta 
varsinaiseksi valtuustoedustajaksi. 
 
Yleisvaravaltuutetut: Inkeri Alatalo, Jari Aula, Cyrila Cibulka, Anna‐Liisa Haavikko, 
Teemu Holttinen, Tommi Huttunen, Riikka Kaihovaara, Veera Karhuvaara, Mervi Koivula, 
Tuija Kurvinen, Kirsi Lassila, Miika Lauriala, Johanna Lehtola, Mikko Martikainen, Harri 
Moisio, Jari Mäkäräinen, Kalle Niemi, Hannu Petrelius, Harri Pulliainen, Kari 
Romppainen, Soile Suvanto, Vesa Toppari, Mårten Wallendahl, Terhi Varjonen ja Markku 
Värtö. 
 
Henkilökohtaiset varavaltuutetut toimivat myös yleisvaravaltuutettuina. Yhteensä 
yleisvaravaltuutettuja on 50. 
RTTL:n opiskelijaedustajana oli Ari Ojanperä Metropolian AMK:sta ja hänen varanaan 
elokuusta alkaen Haaga- Helia AKK:ssa opiskeleva Jutta Huovinen. Opiskelijaedustajilla 
on valtuuston kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänestysoikeutta.   
 
RTTL:n edustajat SJL:n hallituksessa 
  Pike Epstein (ensimmäinen varapuheenjohtaja), Sari Korpela-Välisaari,   Kirsi Mattila   
ja Jyrki Saarikoski.  
 
 
SJL:n valiokunnat 1.1.2015 alkaen  
Edustajat liittohallituksen valmisteluelimissä olivat: 
Ammattikoulutusvaliokunta: Teija Voudinmäki 
Free-neuvottelukunta: Kirsi Mattila (pj), Nina Donner) 
Historiatoimikunta: Arto Nieminen (sihteeri), Pirjo Munck 
Journalisti‐lehden toimitusneuvosto: Jyrki Saarikoski 



Jäsentyöryhmä: Seppo Metso 
Kansainvälinen valiokunta: Jenni Koski, Anneli Salmivaara 
Talousvaliokunta: Aapo Parviainen 
Tekijänoikeusvaliokunta: Pike Epstein, Anna‐Liisa Haavikko, Sari Korpela-Välisaari, Piia 
Leskelä, Kalle Niemi, Mika Niva 
Työehtovaliokunta/Yleisradio: Jesper Alm, Hilla Blomberg, Pike Epstein, Jari Niemelä, 
Arto Nieminen, Anu Pylkkänen, Jyrki Saarikoski. 
Työehtovaliokunta/ MTV: Sari Korpela-Välisaari, Pekka Niemiaho, Kari Pyrhönen, Kati 
Savander 
Työehtovaliokunta/ Tuotantoyhtiöt: Tuomas Niemi, Jenni Rantanen, Seppo Seppänen, 
Ilkka Vanne 
Työehtovaliokunta/ Yhtyneet ja av-käännöstoimistot: Tuula Friman, Juha Hakala, Jenni 
Koski, Miika Lauriala, Kirsi Mattila, Lauri Mäkelä, Kaisu Nevasalmi, Kalle Niemi, Jenni 
Rantanen, Ingrid Svanfeldt 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Miika Lauriala, Leea Ollikainen 
Yhdistysrakenteen uudelleenarviointivaliokunta: Tapio Räihä, Ari-Pekka Sirviö. 
 
SJL:n yhdistyspäivät järjestettiin 25. – 26.3. Hämeenlinnassa. Päivillä avattiin 
keskusjärjestöyhteistyötä ja järjestörakenteen uudelleenarviointia. Yhdistysten 
yhteistyöhön paneuduttiin ryhmätöillä, joita veti kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto 
TJS Opintokeskuksesta. 
 SJL:n  luottamushenkilöpäivät pidettiin 3.-4.11. Jyväskylässä. 
 Päivillä kuultiin miten SJL uudistaa toimintatapojaan ja palveluitaan vastaamaan 
työelämän tarpeita. Muuttuneesta työympäristöstä ja se tuomista haasteista 
luottamusmiehen kannalta alusti plm Kari Pyrhönen, MOT.  YMT:in Jenni Rantanen kertoi 
mitä toimintamahdollisuuksia hänellä on eri firmojen palveluksessa olevien 
työntekijöiden luottamusmiehenä. 
 
Työttömyyskassa   
Työttömyyskassa Finkan edustajistossa Journalistiliitolla oli seitsemän edustajaa ja 
varahenkilöt. RTTL:n edustajat kassan edustajistossa ovat Helena Pekarila (vara Anu 
Pylkkänen), Reijo Nykänen (vara Sari Korpela) ja Kirsi Mattila (vara Juha Blomberg).   
  
4. JÄSENTOIMINTA 
RTTL:n toimintavaliokunnan tehtävä on suunnitella ja toteuttaa liiton jäsenille kursseja, 
seminaareja ja vapaa‐ajan toimintaa. 
 Kevään Kuusikko- ja tukimiespäivä oli 4.5.  Gumbostrand Konst & Form taidekeskuksessa 
Sipoossa. Uudesta suurliittohankkeesta kertoivat SJL: puheenjohtaja Hanne Aho ja 
Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.  Arto Nieminen valotti Ylen ja MTV:n 
sopimusten yhdistämishanketta. Psykoterapeutti, kouluttaja Lauri Heikkilän johdolla 
keskusteltiin jaksamisesta yt-paineissa. Aikaa jäi myös opastettuun tutustumiseen 
taidekeskuksessa.  Osallistujia oli 45.  
 
Syksyn Kuusikko- ja tukimiespäivät pidettiin 26.‐27.9. Turussa Julia-hotellissa. YOT:n 
osuus pidettiin 26.9. Pasilassa, jossa kuultiin HR-johtaja Teijo Valtasen ja 
toimitusjohtaja Lauri Kivisen tilannekatsaukset ja pidettiin lisäksi yksikkökohtaiset 
tapaamiset. Turkuun mentiin bussilla ja tutustuttiin aluksi Yle Turun uusiin tiloihin 
Logomossa.  
Ajankohtaisista kysymyksistä alustivat SJL:n puheenjohtaja Hanne Aho, YOT:n plm Pike 
Epstein ja MOT:in plm Kari Pyrhönen. 



Yhtenä teemana oli työympäristö ja muutot: miten selvitä stressaantumatta 
työpisteettömyydessä ja avokonttoreissa ilman persoonallista omaa tilaa?   
Alustajana oli yliopistonlehtori Anni Paalumäki. 
Matkalla tutustuttiin Aboa Vetus & Ars Nova – museoon. Osallistujia oli 48.  
 
Monen vuoden tauon jälkeen järjestettiin myös ohjelmalliset pikkujoulut 27. 
marraskuuta Golden Classics Bar & Cafessa. Tilaisuudessa oli 110 jäsentä.  
 
 Toimintavaliokunnan kokoonpano: 
Valiokunnan puheenjohtajana oli Jari Mäkäräinen (YOT/Ruuti) ja jäseninä Katarina Sirén 
(YOT/Pasila), Leena Luotio (YOT/Ruuti), Tomi Peurakoski (NOT), Seppo Seppänen (MOT), 
Markku Värtö (YOT/Pasila, työsuojeluvaltuutettu), Valentina Italiano‐Rönkä 
(YOT/Pasila), Ingrid Svanfeldt (FAO), Kati Haapamäki (MOT). 
Valiokunnan sihteerinä asiamies Seppo Metso. 
 Valiokunta kokoontui viisi kertaa. 
 
RTTL:n koulutusrahasto 
Koulutusrahaston hoitokuntaan kuuluivat Aapo Parviainen (puheenjohtaja), Nina Donner, 
Marjo Partio, Kristian Åberg ja Markku Värtö sekä 1. varajäsen Tomi Peurakoski, 2. 
varajäsenenä Katarina Sirén ja 3. varajäsenenä Seppo Seppänen. Hoitokunnan sihteerinä 
oli Seppo Metso. Hoitokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Muuten asiat 
käsiteltiin sähköpostilla. 
  
Apurahat jaettiin joulukuussa. Koulutusrahastolle jätettiin 54 hakemusta. Apurahoja 
myönnettiin 22 hakijalle, ja niiden yhteissumma oli 15 875 euroa. 
Apurahan saivat: Auvinen, Aki-Ville 600 eur, Blomqvist Sarita 800 eur, Bonde-Jensen 
Tarja 400 eur, Bruun Carina 800 eur, Gonzalez Fanega 200 eur, Hakala Juha 800 eur, 
Kettunen Katriina 800 eur, Larikko Outi 730 eur, Lemström Rea 600 eur, Lindroos 
Charlotte 800 eur, Lyytikkä Jyrki 800 eur, Möttönen Sari 800 eur, Nyrhinen Minna 800 
eur, Paro Catrine 500 eur, Perovuo Minna 800 eur, Selander Mira 800 eur, Suomi Kalle 
740 eur, Tammi Teppo 800 eur, Toivanen Tuukka 765 eur, Tolsa Maria 1000 eur, 
Väyrynen Eveliina 800 eur, Ylönen Pekko 740 eur. 
 
Ay-stipendi 
RTTL:n ay‐stipendin sai Päivi Väntönen pitkäaikaisesta työstä RTTL:n jäsenten hyväksi. 
Stipendi luovutettiin hänelle kevätseminaarissa 4. toukokuuta. 
 
Yhteistyö muiden SJL:n yhdistysten kanssa 
Helsingin kansainvälisen lehdistöklubin hallituksen jäseninä RTTL:sta olivat Juha 
Blomberg YOT/Ruuti, Jenni Rantanen YMT ja Inkeri Alatalo FAO. 
Alueellista yhteistyötä oli Pohjois‐Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen, Satakunnan 
journalistien ja pääkaupunkiseudulla toimivien SJL:n yhdistysten kanssa. 
  
5. TEKIJÄNOIKEUDET   
  
Tekijänoikeusvaliokunnan toiminta muuttui vuonna 2015. Valiokunta kokoontui vain 
kahdesti RTTL:n valiokuntana, jonka jälkeen se toimi SJL:n valiokuntana, joka 
täydennettiin parilla lehdistön edustajalla. Muutos johtui siitä, että SJL:n valiokunta 
käsitteli jo aiemmin pääsääntöisesti RTTL:n jäseniä koskevia asioita. Valiokuntien 
yhdistäminen poisti päällekkäisten asioiden käsittelyä. 



  
Kesällä 1.7. tuli voimaan televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskeva 
tekijänoikeuslain muutos. Lain mukaan verkkotallennepalveluyritysten on maksettava 
tekijöille ohjelmien käytöstä. 
Korvaukset hoitaa ja tilittää tekijöille Kopiosto. Vuonna 2014 uudistettu Kopioston av-
valtakirja kattaa tämän sopimusalueen. 
  
Uusia ohjelmien käyttöalueita Yleisradiossa ovat Facebook ja Youtube. Neuvottelut 
tekijänoikeussopimuksista aloitettiin syksyllä 2015 ja ne jatkuvat kevään aikana. 
  
Alkuvuonna eduskunta hyväksyi tekijänoikeuslain uudistaminen, jonka eteen 
tekijäjärjestöjen Tekijäfoorumi teki hartiavoimin töitä kohtuullisen korvauksen 
saamiseksi tekijöille. Päätös oli askel eteenpäin, mutta sitä ei vielä voida pitää 
riittävänä. 
  
RTTL:n edustajana Kopioston hallituksessa oli Anna-Liisa Haavikko. Kopioston av-
jaostossa olivat Anna-Liisa Haavikko ja Sanna Nikula SJL:sta 
 
 
Tekijänoikeusvaliokunnan kokoonpano: Sari Korpela-Välisaari (pj. MOT), Anna‐Liisa 
Haavikko (FAO), Kalle Niemi, (FAO), Pirkko Epstein (YOT/Pasila), Mika Niva (YOT/Pasila), 
Piia Leskelä (YOT/Tampere), Aura Neuvonen (YMT), Seppo Metso (siht).  Asiantuntijana 
kokouksiin on osallistunut SJL:n asiamies Sanna Nikula. 
Alkuvuonna valiokunta kokoontui kolmesti ja 4.3.2015 kokouksen jälkeen valiokunta 
siirtyi SJL:n alaisuuteen. 
 
RTTL:n edustajat tekijänoikeusjärjestöissä: 
Kopioston hallitus: Anna-Liisa Haavikko 
Kopioston reklamaatiolautakunta: Heidi Kokki 
Kopioston av‐jaosto:   
AVEKin johtokunta: Markku Värtö 
AVEKin koulutusjaosto: Markku Pulkkinen 
KOURAn stipendirahasto: kevätkaudella Pekka Niemiaho (MTV) ja Harto Hänninen (YOT) 
ja syyskaudella Sari Korpela-Välisaari (MOT) ja Tuula Rajavaara (YOT/Pasila 
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöprojekti Lyhty/taiteilijavaltuuskunta: 
Anna‐Liisa Haavikko 
Tekijäfoorumi: Sari Korpela-Välisaari 
 
  
 6. VIESTINTÄPOLITIIKKA  
  
Viestintäpoliittisen valiokunnan  (ViPo) ideoima ja organisoima RTTL:n perinteinen 
mediaseminaari järjestettiin Ison Pajan auditoriossa 22. lokakuuta. Järjestäminen oli 
aiempaa vuosia haasteellisempi, koska pääpuhuja toisensa jälkeen perui tulonsa eri 
syistä ja vasta kolmas yritys onnistui. 
 
Aiheena oli ”Journalisti – unelma-ammatti vai pelkkä unelma?”   Pääalustajana oli SVT:n 
uutis- ja ajankohtaisohjelmien ohjelmajohtaja Robert Olsson. Osallistujia oli noin sata. 
Paneeli-keskusteluun osallistuivat Robert Olssonin lisäksi Iltalehden tuottaja Jonna 
Joutsen, Kreab Suomen toimitusjohtaja Mikael Jungner, Ylen uutis- ja 



ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen, SJL:n lakimies Tytti Oras sekä Nouhau 
Production:in toimitusjohtaja Tapio Nurminen.  
 
Seminaari striimattiin Ylen verkossa.  Siitä tehtiin myös videoklippejä, jotka ovat 
katseltavissa youtubessa / Mediaseminaari 2015. Lisäksi joulukuu Liiton Arkissa oli 
aiheesta juttuja suomeksi ja ruotsiksi. 
Seminaarin mahdollisti RTTL:n oman rahoituksen lisäksi tuki Jokesilta, Journalistiliitolta 
ja Yleltä. 
 
Vuonna 2016 omaa RTTL:n mediaseminaaria ei järjestetä, resurssien rajallisuuden takia. 
Vipo tekee kuitenkin yhteistyötä SJL:n kanssa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan 
Journalismin päivän suunnitteluun. 
  
 
Viestintäpoliittisen valiokunnan(ViPo)  kokoonpano: 
 
Puheenjohtajana toimi Susanna Sjöstedt (YOT/SFA) ja jäseninä olivat Christian Forsberg 
(YOT/SFA), Raino Hurme (YOT/Pasila), Sami Huohvanainen (YMT), Aapo Parviainen 
(YOT/Ruuti), Aune Waronen (FAO), Milja Haaksluoto (MOT) ja Arto Nieminen (YOT). 
Sihteerinä oli Pirjo Munck 10.2. saakka ja sen jälkeen Seppo Metso. Valiokunta kokoontui 
kuusi kertaa. 
Valiokunnan jäsenistä osa on siirtynyt muihin tehtäviin.   
  
Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä 
 
Kuten ennenkin, RTTL:n ehdokkaita tiedonjulkistamisen palkinnon saajiksi pohtinut 
työryhmä tukeutui sille tulleisiin ehdotuksiin. Valittaen jouduttiin toteamaan, että Ylen 
ulkopuolelta ei saatu yhtään varteenotettavaa esitystä. Tehtyjen ehdotusten joukosta 
pyrittiin valitsemaan tasapainoinen, eri medioita ja ilmaisutapoja heijastava 
kokonaisuus, painottaen ohjelmia joita ei ole lähimenneisyydessä palkittaviksi esitetty. 
  
Ensimmäistä kertaa nimettiin myös palkintoehdokas, jonka julkaisukanava oli aineiston 
linkittämisen ja monisuuntaisuuden mahdollistava Twitter. Tehdyt, keskenään 
samanarvoiset samanarvoiset ehdotukset ovat: 
   
- Twitterissä julkaistu #sota39  ( Yle ), joka siirsi historiantutkimuksen sota-ajan 
tapahtumista seurattavaksi reaaliajassa. Käytetty muoto tavoitti uutta yleisöä ja 
elävöitti sota-ajan historiaa tähän päivään ja tämän päivän välineisiin.  
– Huume-Suomen historia (Yle TV-1) dokumenttisarja, joka sukelsi suomalaiseen 
kulttuurihistoriaan ja kertoi ensimmäistä kertaa televisiossa miten rajanveto huumaus- 
ja lääkeaineiden välillä on syntynyt. Verkkodokumentit täydensivät sarjaa tarttuen aina 
yhden aineen historiaan.   
– Toimittaja Jessica Stolzmannin (Svenska Yle) reportaasit pakolaiskriisistä. Stolzmann 
raportoi niin television, radion kuin myös verkon välityksellä, mukaan lukien sosiaalinen 
media. Hänen työnsä on myös vaikuttanut viranomaisten päätöksentekoon, ja monet 
ruotsinkieliset reportaasit on nähty myös suomenkielisinä versioina.  
– Toimittaja Minna Pyykkö ja "Minna Pyykön maailma" -luontoohjelmasarja (Yle Radio 
Suomi). Minna Pyykkö on pitänyt esillä luonnon merkitystä käsittelemällä aihetta 
erilaisten ihmisten vanhusten kannalta. Hän tekee sen ohjelmissaan raikkaasti, ilman 



ojentavaa tyyliä. Lisäksi Minna Pyykkö on toiminut juontajana ja käsikirjoittajana 
suositussa Ulos luontoon televisio-ohjelmassa.   
 
Näiden ohella ehdotettiin tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkintoa Ylen Radioateljeen 
tuottajalle Harri Huhtamäelle, joka aloitti radiodokumenttien ja -featureiden tekemisen 
vuonna 1979 käytännöllisesti katsoen tyhjästä. Huhtamäki on tuottanut yli 800 pitkää 
radiofeaturea, joista neljäsosan hän on itse ohjannut. Lisäksi hän on kouluttanut alalle 
parisataa tekijää. Harri Huhtamäen työt ovat voittaneet lukuisia koti- ja ulkomaisia 
palkintoja, kuten Prix Futura ja ja Prix Italia. Sihteerinä toimi Helena Pekarila. 
Päätöksen tiedonjulkistamispalkintoehdokkaista teki RTTL:n hallitus 
 
Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmän jäseniä olivat Jonas Jungar (YOT/SFA), Sari Korpela-
Välisaari (MOT), Antti Kurra (ATOT), Kirsi Mattila (Fao), Liisa Vihmanen (YOT/Pasila), 
puheenjohtajana Jyrki Saarikoski ja sihteerinä Helena Pekarila.  
 
RTTL:n edustajat viestintäpoliittisissa yhteenliittymissä: 
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö (JOKES): Aapo Parviainen 
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys: Raino Hurme, varaedustajanaan Jari Niemelä 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta: Anna‐Liisa Haavikko 
Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta: Harri Pulliainen 
  
7. TIEDOTUS   
 
RTTL:n tiedotuskäytäntöä päätettiin muuttaa nykyaikaisempaan suuntaan. Nettiarkin 
sijasta päätettiin uudistaa RTTL:n nettisivut jatkuvasti päivittyväksi uutissivustoksi, 
joissa voidaan tiedottaa entistä joustavammin ja nopeammin. Myös sosiaalista mediaa 
alettiin käyttää aiempaa tehokkaammin. Jäsenlehden lisäksi RTTL:n tiedotusta 
hoidettiin www.rttl.fi ‐sivujen, Facebookin, Twitterin ja NettiArkki-pdf:n avulla. Vuoden 
aikana julkaistiin kolme  NettiArkkia. 
RTTL:n kannanotot lähetettiin laajana jakeluna eri mediataloihin.  
 
Liiton Arkki 
RTTL:n jäsenlehti Liiton Arkki ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Liiton Arkissa oli 
vakiopalstoina puheenjohtajan, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
kirjoitukset, näiden lisäksi yhdistyksille annettiin omaa palstatilaa. Kesäkuun Liiton Arkin 
teemana olivat mm. MTV OY:n j Mediahub Helsinki Oy:n yt-neuvottelut sekä työtilat, 
joulukuun numerossa käsiteltiin Yleä sekä journalismin tulevaisuuden näkymiä.    
Liiton Arkin päätoimittaja oli Ari‐Pekka Sirviö, toimitussihteerinä Seppo Metso. Lehden 
taittoi Leena Luotio. Toimituskuntana oli RTTL:n tiedotustoimikunta. 
  
Tiedotustoimikunta 
Tiedotustoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Tiedotustoimikuntaan 
kuuluivat Ari‐Pekka Sirviö (pj.), Jari Aula (YOT/Ruuti), Linus Lång (YOT/SFA), Leena 
Mattila (YOT/Pasila), Kirsi Mattila (FAO), Jukka‐Pekka Nyrhinen (YOT/Tampere), ja Kari 
Romppainen (työsuojeluvaltuutettu),  Leea Ollikainen (MOT) ja Tiina Madisson (FAO). 
Tiedotustoimikunnan sihteerinä oli 20.2. asti Pirjo Munck ja sen jälkeen Seppo Metso. 
  
8. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

http://www.rttl.fi/


RTTL teki yhteistyötä Viestintä ja Kehitys ‐säätiö VIKESin kanssa ja tuki VIKESin 
hankkeita 2000 eurolla. VIKESin valtuuskunnan jäsenenä oli Aapo Parviainen (YOT/ 
Ruuti) ja varajäsenenä Kari Pyrhönen (MOT). 
VIKESin hallituksen jäseninä olivat Heidi Kokki (YOT/Pasila) ja Kirsi Mattila (FAO). 
  
9.  JÄSENISTÖ 
Liiton jäsenmäärä laski 38 jäsenellä (0,74 %). Jäsenmäärä oli vuoden alussa 4999 ja 
lopussa 4961. Työsuhteisten osuus laski ja eläkeläisten kasvoi.   
Kertomusvuoden aikana kuolivat Pentti Fagerholm, Åke Grandell, Ole Holmberg, Antero 
Joutsen, Anervi Kurppa, Anja Kolehmainen, Sirkka Närhinen, Tero Ahola, Arto Lipponen, 
Anne Kaikkonen, Raimo Heinonen, Mikko Laitinen, Marja-Liisa Kinos, Hillervo 
Muuraiskangas, Kari Ahola, Pekka Holopainen, Olli Saari, Lena Linderborg, Olli Haapio, 
Olli Saari, Kari Ahtovirta, Taisto Kuoppala, Helena Puukila, Seija Teraste. 
  
 

Yhdistysten jäsenmäärä 31.12.2015ja edustusoikeudet 2016: 
 
YOT 2584 jäsentä       18 edustajaa 

FAO 423 jäsentä          3 edustajaa  

YMT 316 jäsentä 3 edustajaa 

MOT 272 jäsentä           2 edustajaa   

NOT 56 jäsentä             2 edustajaa 

ATOT 28 jäsentä                                        2 edustajaa 

 
Vanhojen Kettujen jäsenmäärä oli 621 ja muita eläkkeellä olevia oli 661. 
 
 
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 
jäsenet. 

– Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT: Sanoma Media Finlandissa työskentelevät   

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

– Ylen ohjelmatyöntekijät YIT:llä on kuusi osastoa, joiden jäsenet jakautuvat 
seuraavasti: Alueen osastoon kuuluvat kaikki Radio Suomen aluetoimituksissa 
työskentelevät jäsenet. Pasilan osastoon kuuluvat Pasilassa työskentelevät 
Julkaisujen ja Luovien sisältöjen ohjelmatyöntekijät 



Tampereen osastoon kuuluvat Tohlopissa työskentelevät ohjelmatyöntekijät ja 
Tampere/muu Suomi tuotantopalvelut. 
Ruutiin kuuluvat Pasilassa suomenkielisessä uutis‐ ja ajankohtaistoiminnassa ja 
urheilussa 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 
Pasilassa työskentelevät jäsenet. 

Yhdistysten toimintakertomukset tulevat tämän kertomuksen liitteiksi. 
RTTL:n senioriosasto Vanhat ketut – Gamla Rävar 
Toimintakertomus erillisenä liitteenä. 
 
10. LIITON HALLINTO 
Hallitus 
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, 
toimintavaliokunta, 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  
10/11 

 
Sami Huohvanainen 

Sari Korpela-Välisaari2. vpj 8/11 Pekka Niemiaho 
Kari Leppälä 
10/11 

  
Jukka Nyrhinen 

Maija Elonheimo 7/11 
 

Leena Mattila 1 

Jari Mäkäräinen 5/11 
 

Jari Aula 1 
Kai Pohjanen 
6/11 

  
Olli Koski 3 

Jyrki Saarikoski 
6/11 

  
Raino Hurme 1 

Tomi Peurakoski 10/11 
 

Faye Lawson 
Kati Savander 
5/11 

  
Seppo Seppänen  4 

Katarina Sirén 
10/11 

  
Anu Pylkkänen 

Sanna Väre 8/11 
  

Juha Hakala 

Susanna Sjöstedt 6/11 
 

Antonia Berg 1 

Miika Lauriala 
  

Inkeri Alatalo 
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Työvaliokunta valmisteli hallitukseen tulevat asiat. Siihen kuuluivat Ari‐Pekka Sirviö 
(puheenjohtaja), Sari Korpela‐Välisaari, Helena Pekarila ja Pirjo Munck (  20.2. saakka) 
sekä siht. Seppo Metso. 
Yhdistysten puheenjohtajat: 
ATOT: Heli Valtonen 
FAO: Kirsi Mattila 
NOT: Faye Lawson 
MOT: Sari Korpela‐Välisaari 
YMT: Teija Voudinmäki 18.3. saakka ja siitä alkaen Marjaana Keränen 
YOT: Jari Niemelä 14.3. saakka, siitä alkaen 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 Rantanen, YMT luottamusmies 
  
Freelancerluottamusmies: 
Ingrid Svanfeldt, freelancereiden ja yrittäjien luottamusmies 
Varaluottamusmiehenä toimi FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila. 
  
Taloustyöryhmä: 
Aapo Parviainen (pj), Marjo Lehikoinen ja Pirjo Munck(siht.), 20.2.2015 alk Seppo Metso 
  
Toimihenkilöt: 
Pirjo Munck, RTTL:n asiamies (osa-aikainen, 20.2. saakka) 
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, varalle Kari Partio. 
  
11. TALOUS  
  
Liiton talous oli vakaalla pohjalla. Silti tänäkään vuonna jäsenmaksupalautukset sekä 
Journalistiliitolta saatu erityistuki eivät riittäneet kattamaan toiminnan kuluja.  
Tilinpäätöksen ylijäämä oli 62.675,83 euroa. (4.940,58 € vuonna 2014). Taseen 
loppusumma 31.12.2015 oli 919.777,95 euroa. (838.158,45 € vuonna 2014). 



 
Suurehko ylijäämä johtui toukokuussa tehdystä osakkeiden myynnistä, josta syntyi 
huomattava (91.031,52 €) myyntivoitto osakkeiden arvonnousun vuoksi.   
Kun myyntivoittoa verrataan kertomusvuoden kulujäämään ennen rahoitustuottoja (-
47.512,22 €), huomataan lunastusvoiton suuruuden suhteellisuus. 
Suorista osakeomistuksista saatiin myös varsin hyvä, reilun 22.316,69 euron nettotuotto. 
 
Liitto pyysi kesällä kolmelta pankilta tarjouksen 200.000 euron sijoittamiseksi pienellä 
riskillä. Lopulta päädyttiin merkitsemään 100.000 eurolla LähiTapiolan rahastoa, joka 
sijoittaa pohjoismaisiin yrityslainoihin. 
Uudelleensijoituksissa oli tarkoitus välttää osakemarkkinoita, mutta riittävän tuottavien 
vaihtoehtojen puuttuessa toinen 100.000 euroa sijoitettiin lopulta joulukuussa takaisin 
osakkeisiin, kun liitto hankki 7200 kappaletta Fortumin osakkeita.  
Muut liiton sijoitukset tuottivat maltillisesti tai pitivät suunnilleen arvonsa. Vain Aktian 
pienehkö korkosijoitus jäi lievästi tappiolle. 
 
  
  
 


