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ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 
 

 

Ns. Yhtyneet-sopimus 
 

Yleisradio Oy ja Suomen Journalistiliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen 

Yhtyneet-työehtosopimuksen muutoksista ajalle 1.5.2010-30.4.2013 jäljempänä 

ilmenevällä tavalla 

 

 

1 § 

Palkkioita korotetaan 1.10.2010 alkaen 1,4  %:n yleiskorotuksella.  Palkkioita korotetaan 
1.10.2011 ja 1.10.2012 erikseen sovittavalla tavalla.  Korotuksista sovitaan viimeistään 

ao. vuoden elokuun loppuun mennessä.  Mikäli korotuksista ei päästä 

yhteisymmärrykseen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ao. 

vuoden syyskuun lopussa.  Euromääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan yleiskorotuksia 

vastaavasti. 

 

 

2 §  

Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan verohallinnon kulloinkin vahvistamia 

määriä. 
 

 

3§ 

Lisäksi on sovittu seuraavista tekstimuutoksista 

 

 I 

15 § Sairausajan palkka:   

Ohjelmantekijällä on työsuhteen alusta oikeus kokonaiseen sairausajan palkkaan 

yhdeksänteen sairauspäivään asti.  

(korvaa nykyisen sopimuksen 15 §:n 1 kappaleen). 
 

II 

24 § Jatkuva neuvottelumenettely: 

Ptk-merkintä: Luottamusmiestä informoidaan kahdesti vuodessa uusista 

suoriteperusteisista ohjelmatyypeistä. 

 

III 

Radioliite 1 kohta 6 

Esitelmät, esittelyt, pakinat ja kritiikkiohjelmat: Itsenäisesti toimittajan/kriitikon   

tekemä arvio teatteriesityksestä, kirjasta tai musiikkiesityksestä. 

 

IV 

Radioliite 1 kohta 11 (uusi) 

Radion dokumenttiohjelmat 

 

Palkkiota sovelletaan vaativiin ohjelmiin, jotka edellyttävät kohteen pitkäaikaista 

seurantaa, menevät syvälle aiheeseen, käyttävät koskettavaa kerrontaa ja 

monipuolisesti radion keinoja tai  dramatisoitua kerrontaa. Työ voi pitää sisällään  

haastattelujen äänittämistä ja/tai muuta aineistonhankintaa, synopsiksen, 



 2 

käsikirjoituksen sekä materiaalin esityöstöä.   Toimittaja toimii ohjelmanteossa myös 

ohjaajana. Palkkio sisältää aineistoa äänipuffiin ja markkinointimateriaalia sekä 

lyhyen tekstin lehdistöä ja internetiä varten.  

 

5 minuuttiin asti 480 euroa ja seuraavilta minuuteilta 63 euroa 
 

V 

TV-liite 2 kohta 1 

Urheiluraportti 

 

Valmis urheiluruututyyppinen, esimerkiksi urheilutapahtumasta tehty tulosraportti, 

joka sisältää suunnittelun, kuvausohjeiden antamisen kuvaustilanteessa, 

selotuksen/spiikkauksen/haastattelun sekä jälkikäsittelyn ja mahdollisen versionnin 

lähetyksiin. 

 
VI  

TV-liite 2 kohta 2 

Uutisjuttu  

 

Palkkiota sovelletaan uutisaiheesta (esim. politiikka, kulttuuri, urheilu) tehtyyn 

lyhyeen, juttuun, jossa toimittaja on ohjannut ja/tai ohjeistanut kuvauksen sekä 

leikkauksen sekä antaa tekstitiedot. 

Palkkio pitää sisällään myös mahdollisen selostuksen/spiikkauksen/haastattelun 

sekä urheilussa versioinnin eri lähetyksiin. 

 

VII 
TV-liite III (uusi)  Ohjelmantekijän tekemä tekninen työ 

 

Ohjelmateknisellä työllä tarkoitetaan journalistiseen työhön liittyvää itsenäistä 

työsuoritusta, joka voi olla mm. kuvaamista,  äänityötä (äänittäminen,  ääniedit) ja/ 

tai  jälkikäsittelyä (editointia). 

 

Journalistiseen työhön liittyvä ohjelmatekninen työ korvataan seuraavien 

periaatteiden mukaisesti. 

Korvauksen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon työsuoritteen vaativuus ja 

määrä suhteessa journalistiseen työhön. 
 

Jos ohjelmantekijä osallistuu ohjelmatekniseen työhön: 

 

- Ohjelmateknistä  työtä tehdään journalistiseen työhön nähden vähäisessä 

määrin.  Työ voi pitää sisällään esim. kuvausta, äänityötä tai  jälkikäsittelyä.  

Korvauksen suuruus on vähintään 0,2 kyseisen palkkioryhmän palkkiosta 

- Merkittävässä määrin, korvauksen suuruus on vähintään 0,5 kyseisen 

palkkioryhmän palkkiosta 

 
Mikäli henkilö tekee koko työsuoritteen, korvauksen suuruus on vähintään 0,8 

palkkioryhmän palkkiosta. 

 

 Jos ohjelmatyöntekijän työsuorite pitää sisällään pelkkää ohjelmateknistä työtä 

(esim. kuvaamista) korvaus suoritetaan aikapalkkasopimuksen mukaan.  
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Pöytäkirjamerkintä:  

Osapuolet seuraavat sopimuskauden aikana korvauksen suuruuden määräytymistä 

eri työsuoritteissa ja ohjelmantekijän tekemän teknisen työn yleisyyttä. 

 

 VIII 

Esiintyjäliite 6  
YLE HR laatii ohjeen liittyen palkkioperusteiden ilmoittamiseen haastateltavalle.  

Ohje laaditaan yhteistyössä luottamusmiehen kanssa. 

 

IX 

Kuulovammaistekstityksen liite 7 

Korjataan kohdan  4  kappale  4 kuulumaan seuraavasti:  

Iltatyökorvausta maksetaan arkisin kello 18.00 jälkeen x e tunnilta.  Yötyökorvausta 

maksetaan kello 22-06  x e tunnilta.  Lauantaina ja sunnuntaina kello 18.00 jälkeen 

tehdystä työstä maksetaan ilta- ja yötyökorvaus kaksinkertaisena.   

 
 

   4 § 

 Yleisradion freekääntäjien erillissopimus uudistetaan 

 

- sopimuskausi: 1.5.2010-30.4.2013 

  - ristiinkäyttökorvaus 8 % + netti 1 = 9% 

- pääkanavien (TV 1 ja 2) uusintakerrat sopimuskaudella 6 

 

             Pöytäkirjamerkintä: 

Mikäli jompikumpi osapuolista toteaa, että toimintaympäristössä on 
tapahtunut merkittävä muutos, kääntäjiä koskeva erillissopimus on 

neuvoteltavissa ja irtisanottavissa uudelleen.  Sopimus on irtisanottavissa 

kahden kuukauden irtisanomisajalla. 

 

 

 5 § 

 Lopuksi osapuolet ovat sopineet työryhmistä: 

 

 I 

Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on uudistaa Käännöspalkkioliitteen sisältö ja 
rakenne vastaamaan nykytoiminnan tarpeita.  Työryhmä: 4 (kääntäjät)+2 (Yle)+2 

(MTV). Työryhmän työn tulee olla valmis 30.4.2011 mennessä.  

 

 

 II 

Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää pelkän nettityön korvaaminen. 

Työryhmän työn tulee olla valmis sopimuskauden aikana. 

 

III 
Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää kokemuslisäjärjestelmän 

toimivuutta. Työryhmän työn tulee olla valmis sopimuskauden aikana. 

 

 

6 §  

Sovitut tekstimuutokset ilmenevät liitteenä olevasta Yhtyneet-sopimuksesta. 
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7 § 

Tämä pöytäkirja katsotaan sopijapuolten allekirjoituksin tulleen tarkastetuksi ja 

hyväksytyksi. 

 
 

Helsingissä 7.6.2010 

 

 

Yleisradio Oy     MTV Oy 

 

 

Suomen Journalistiliitto ry 

 

 
Akava ry 

 

 

Finlands svenska författareförening rf 

 

 

Suomen Arvostelijain Liitto ry 

 

 

Suomen Kirjailijaliitto ry 
 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry 

 

 

Suomen Radio- ja TV-selostajat ry 

 

 

Suomen Tietokirjailijat ry 

 
 

Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry 

 

 

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry 

 

 

 

  

 


