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Tässä tiedotteessa:
* Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen

kertoo, millaisissa tunnelmissa valmistaudutaan tes-
supervuoden 2013  neuvotteluihin

* Henkilökohtaiset lisät maksetaan toukokuussa,
lupaa YOT:n pääluottamusmies Pike Epstein

* Tervetuloa vuosikokouksiin!
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Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen:

KOKO VUOSI
YHTÄ TESSIÄ
Tämä vuosi on Journalistiliitolle työehtosopimusten supervuosi. Tätä kirjoitettaessa MTV:n
neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat kiivaimmassa vaiheessa (sopimus päättyy helmikuun
lopussa), ja lehdistön (sopimus päättyy huhtikuun lopussa) neuvotteluja viritellään. Syksyllä
neuvotellaan muista sopimuksista, ja Ylen neuvottelut käydään aivan vuoden lopulla. Käytännössä
istumme neuvotteluissa tai niihin valmistautumiskeskusteluissa joka työpäivä.

Juuri nyt keväällä almanakka tuo meille ylimääräistä painetta. Käytännössä MTV:n ja lehdistön
neuvottelut avaavat tämän vuoden sopimusneuvottelut työmarkkinoilla. Päänavaajan rooli on
ollut historian saatossa kurja. Muut alat ovat lähes poikkeuksetta juosseet päänavaajan yli. Yleinen
tilanne työmarkkinoilla on lisäksi erittäin tulehtunut, mikä tuo lisää paineita. Työnantajien EK
haluaa, että teknologiateollisuus määrittää kaikkien palkkalinjaa, mutta se on neuvottelupöydässä
vasta lokakuussa, ellei nyt ihmeitä tapahdu ja neuvotteluja aikaisteta.

Jo nyt tiedetään mitä meillä on edessä tänä keväänä. MTV:n neuvotteluissa on tarjolla
nollakorotuksia ja heikennyksiä etuihin. Lehdistössä on edessä sama linjaus. Sitä on määritellyt
samainen EK, mutta sen edessä ei vielä kannata huolestua. Kyllä me korotuksiakin haemme,
kuten kaikki muutkin ammattiliitot. Tämä siitä huolimatta, että mediataloissa on ollut viime
vuoden ajan ja on edelleen menossa melkoinen yt-mylly. Journalistisia työpaikkoja on hävinnyt
sadoittain. Tämä onneton kehitys on johtanut sisältöjen yksipuolistumiseen ja omituiseen
alistuneeseen tunnelmaan, jossa suurin piirtein ollaan hautaamassa koko alaa. Kuitenkin
leikkaamalla sisältöjä (=tekijöitä) sahataan omaa oksaa.

Mikä mahtaa olla Arton suosikkijoukkue?
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Yksi kaikkia journalisteja koskeva uusi seikka tulee vuoden neuvotteluissa ratkaistavaksi. Helsingin
Sanomien ryhdyttyä tekemään televisiouutisia ja liikkuvan kuvan käytön lisääntyessä verkossa ja
mobiilissa, on mietittävä vastaako lehdistön journalisteille tarkoitettu työehtosopimus tarkoitustaan.
Myös muualla pohditaan vakavasti liikkuvan kuvan käyttöä, jopa televisiouutisten tekemistä
verkossa, eli journalistinen työ saa televisiomaisen luonteen, vaikka vahvaa printtiä tehdäänkin.
Miten tähän kehitykseen reagoivat Yle ja MTV? Journalistinen työ tässä tarkoittaa myös
ohjelmatyöntekijöitä.

Lahden toisella puolella Ruotsissa journalistisopimukset on yhdistetty samoihin kansiin.
Ensimmäisen kerran on sovittu samansuuruisista palkankorotuksista kaikille journalistista työtä
tekeville. Tämä koskee sanomalehtiä, aikakausilehtiä, yleisradioyhtiötä ja kaupallista
televisiotoimintaa. Tuleeko tämä meidänkin eteemme paljon nopeammin kuin arvasimmekaan?
Kun töiden sisältö muistuttaa jo nyt hyvin paljon toisiaan printissä ja sähkölaitoksissa, edellä
esitetty kysymys on nyt ajankohtainen.  Ruotsissa tosin asiaa helpotti se, että työnantajat kuuluvat
kaikki samaan työnantajaliittoon. Meillä on sopimuskumppaneina kaksi työnantajaliittoa ja
muutama yksittäistä yritystä koskeva talokohtainen sopimus, kun nämä yritykset ovat pysyneet
villeinä työnantajaliittojen ulkopuolella. Lisäksi esimerkiksi av-kääntäjäyritysten ja
tuotantoyhtiöiden järjestäytyminen on heikkoa. Sopimusteknisesti olemme siis ainakin vielä
huomattavan hankalammassa tilanteessa kuin Ruotsin Journalistiliitto. Me emme tietenkään saa
tai voi puuttua työnantajien järjestäytymislinjauksiin.

Ruotsissa työehdoissa on edelleenkin eroja riippuen siitä missä journalisti työtään tekee. Ehtoja ei
siis ole vielä yhtenäistetty, mutta siihen suuntaan Ruotsissa ollaan vähitellen menossa. Tämä vaatii
aikaa useita vuosia. Mutta kyllä tätä näkymää pitää silti pohtia vakavasti juuri nyt meilläkin
journalistisen työn luonteen muuttuessa hurjaa vauhtia. Mutta ei tietenkään palkkoja leikkaamalla,
lomia lyhentämällä ja etuja karsimalla.

Arto Nieminen
arto.nieminen@journalistiliitto.fi

Koulutusta free-työn ostajille 6.3.

Sähköisen ja printin freetyön ostajat 6.3.2013 Helsingissä, tervetuloa!
Koulutuksen kohderyhminä ovat tuottajat, toimitussihteerit ja -päälliköt, uutispäälliköt ja
päätoimittajat sekä muut, jotka ostavat free-juttuja tai -kuvia.

lmoittautumislomake tilaisuuteen ja ohjelma löytyvät alla olevasta linkistä:
http://www.journalistiliitto.fi/liitto/kurssilista/?x21393=13213761

Järjestelyistä vastaa Marianne Leskinen, Suomen Journalistiliitto ry
marianne.leskinen@journalistiliitto.fi, +358 40 828 6580
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HEKOJA MAKSUUN
Vimeisimpään, vuonna 2009 toteutettuun palkkavaakauudistukseen liittyvät ns.
takuu-hekot (heko=henkilökohtaiset lisät) tulevat maksuun toukokuun palkassa.
Tämä koskee niitä 627 työntekijää, joiden heko-kertymä alkoi 1.5.2009.

Henkilökohtaisista lisistä maksetaan nyt se osa, joka vielä puuttuu takuu-hekon 9
prosentin kertymästä. Tämä puutuva hekon osa tulee maksuun, mikäli olet jatkanut
samassa tehtävässä 1.5.2009 lähtien. Jos olet jo saanut henkilökohtaisia lisiä yli 9
prosenttia, sinulle ei tule toukokuussa lisää hekoja (ellei esimies niin halua).

Maksuun tulevat hekot vaihtelevat: muutama henkilö saa kerralla koko 9 prosenttia,
muilla puuttuva osuus vaihtelee 8,1 – 0,5 prosenttiin.

TES-työryhmät

YOT:ssa TES-työryhmät jatkavat toimintaansa. Työaikatyöryhmässä keskustellaan
nyt siitä voisiko työaikapankki tuoda lisää mahdollisuuksia oman työajan
suunnitteluun.

Työryhmässä on myös keskusteltu tuntityöntekijöiden sopimusten parantamisesta.
Esitämme, että heille tehtäisiin pääasiassa osa-aikaisia määräaikaisia sopimuksia
(minimi 20 tuntia/ viikko tai 60 tuntia/3 viikkoa), jolloin he pääsisivät neljän
kuukauden jälkeen Ylen sosiaalietuuksien piiriin.

Kevätterveisin
Pike, pääluottis
pirkko.epstein@yle.fi
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Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT)  vuosikokous 9.3. klo 12
Helsinki Congress Paasitornin Sirkus-salissa, Paasivuorenkatu 5 A.

Valtakirjojen tarkastus on kokouspaikalla klo 10 – 12.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi opiskelijajäsenyyttä
koskeva sääntömuutosesitys.Kokouksen jälkeen on buffet-illallinen ja illanvietto Ravintola
Paasin kellarissa klo 18.30. Ilmoittautuminen sekä hotelli- ja matkavaraukset  YOT:n
toimistoon sähköpostilla helena.pekarila@yle.fi tai puhelimitse (09) 1480 4837. Helena
Pekarilan talviloman aikana (25.2.-1.3.) tuuraa Pirjo Munck, pirjo.munck@yle.fi)

FAO:n vuosikokous 14.3. klo 18 Tekniskan salissa
Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki.
Ennen kokousta matchmaking-tapaaminen

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja muutosesitys
sääntöjen kohtaan II Yhdistyksen jäsenet, 3§. Muutos koskee opiskelijajäsenten
ottamista yhdistyksen jäseniksi.Valtakirjojen tarkistus alkaa kokouspaikalla kello 17.30-
18. Ennen vuosikokousta klo 16.30 Tekniskan salissa matchmaking-tapaaminen, jossa
paikalla on FAO:n hallituksen jäseniä, luottamusmies ja työehtoasiamies. Tervetuloa
kahdenkeskisiin kohtaamisiin, tutustumaan ja verkostoitumaan.

Osallistujien matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta korvataan (bussi- tai
junalippujen mukaan, oman auton käytöstä 24 snt/km) ja osallistujille tarjotaan
illallinen. Ruokatarjoilun järjestämiseksi toivomme, että ilmoitat tulostasi pe 8.3.
mennessä sähköpostilla RTTL:n toimistoon pirjo.munck@yle.fi tai puh. (09) 1480 3382.

Kokousasiakirjat lähetetään sähköpostilla kaksi viikkoa ennen kokousta ja jaetaan
printattuna kokouksessa. Pyydettäessä ne lähetetään printattuna etukäteen RTTL:n
toimistosta.

Tule päättämään omista asioistasi,
tutustumaan uusiin ihmisiin ja
verkostoitumaan!

YMT – Yhdistyneet mediatyöntekijät ry:n
vuosikokous tiistaina 12.3. klo 17
Ravintola Graniittilinnassa (Säästöpankinranta 6, Hakaniemi, Helsinki).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen, n. klo 18 illallinen.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien jäsenten matkat (bussilla tai junalla)
korvataan. Ruokatarjoilun järjestämiseksi toivomme, että ilmoitat tulostasi 8.
maaliskuuta mennessä sähköpostilla pirjo.munck@yle.fi tai puhelimitse (09) 1480 3382.
Kerro samalla mahdolliset ruoka-allergiat ja haluatko illallisella liha-, kala- vai
kasvisruokaa.
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