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!
I!YLEISTÄ!
!

FAOn! toiminta! on! audiotuotantoja! ja! audiovisuaalisia! tuotantoja! tekevien,! vapaiden!media9

alan! ammattilaisten! edunvalvontaa.! Tätä! työtä! teemme!yhdessä! alan!muiden! yhdistysten! ja!

järjestöjen!kanssa.!

!

Jäsenistö!
!

FAOn!jäsenet!tekevät!töitä!tv9!ja!radiokanaville,!mutta!enenevässä!määrin!myös!yhdistyksille,!

järjestöille,!ministeriöille,!tuotantoyhtiöille,!lehtitaloille!ja!muillekin!yrityksille.!FAOon!kuuluu!

toimittajia,! kuvaajia,! äänittäjiä,! leikkaajia,! graafikoita,! av9kääntäjiä,! ohjelmatekstittäjiä,!

käsikirjoittajia,!ohjaajia!ja!muita!media9alan!ammattilaisia.!!

!

FAOssa! oli! vuoden! 2016! lopussa! 413! jäsentä.! Tämä! tarkoittaa! sitä,! että! jäsenten!määrä! on!

jälleen!kääntynyt!laskuun,!sillä!vuoden!alussa!jäseniä!oli!vielä!423.!Uusia!jäseniä!on!kuitenkin!

kaiken!aikaa!tullut;!poistuma!vain!on!ollut!suurempi!kuin!liittyneiden!määrä.!

!!

Tammikuussa!2017!jäsenmäärä!oli!enää!407.!Jäsenistä!työsuhteisia!oli!107!eli!noin!neljännes;!

he!ovat!pääsääntöisesti!Yleisradiolle!!työskenteleviä!freelancereita,!joiden!työehdot!on!määri9

telty! Yhtyneet9sopimuksessa.! Lisäksi! työttömiä! oli! 69,! ja! heidän! joukossaan! on! todennäköi9

sesti! mukana! vajaatyöllistettyjä! Yhtyneet9freelancereita.! Yrittäjäasemassa! tekee! töitä! 159.!

Opiskelijoita!oli!72.!!

!

Sekä! työsuhteisten! että! yrittäjäasemassa! toimivien! freelancereiden! määrä! oli! pienentynyt,!

työttömiäkin!oli!yksi!vähemmän!kuin!edellisvuoden!lopussa.!Ainoa!ryhmä,! jossa! jäsenmäärä!

oli!kasvanut,!oli!opiskelijat.!

!

FAOn!visio,!tehtävä!ja!tavoite!
!
Uusi! avaus! oli! strategiapäivä,! jossa!

hallituksen!jäsenet!ja!muut!FAOn!ay9

aktiivit! joutuivat! miettimään! FAOn!

visiota,! tehtävää! ja! tavoitteita:!FAOn!

visio! on! turvallinen! ja! tasa9arvoinen!

työelämä.! Tehtävämme! on! työsken9

tely!paremman!työelämän!ja!parem9

pien! työehtojen!eteen! ja! tavoitteem9

me!on!palkkiotason!nostaminen!sekä!

entistä! parempi! työterveyshuolto! ja!

sosiaaliturva! freelancereille,! silppu9

työntekijöille! ja! muille! itsensätyöl9

listäjille.!!
 
FAOn hallituksen jäsen Miika Lauriala, RTTL:n asiamies Seppo Metso,  
FAOn tekijänoikeusasiantuntija Anna-Liisa Haavikko ja FAOn hallituk- 
sen jäsen Nina Donner pohtivat FAOn strategiaa.  

!
!
!
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TES:neuvotteluista!Satosen!työryhmän!linjauksiin!
!

Visio,! tavoite! ja!tehtävät!on!hyvä!pitää!mielessä,!kun!edunvalvontatyötä!tehdään.!Kuluneena!

vuonna!työ!tavoitteiden!eteen!oli!kuitenkin!erityisen!vaikeaa,!kun!työehtosopimuksista!neu9

voteltiin! kilpailukykysopimuksen!määrittämissä! raameissa! eikä! neuvottelutuloksella! saanut!

olla!kustannusvaikutuksia.!Positiivisena!voidaan!pitää!sitä,!että!Yhtyneet9sopimukseen!saatiin!

määriteltyä!parannuksia!luottamusmiehen!asemaan.!!

!

Myös! kaksi! Yhtyneet9työryhmää! saivat! tehtävänsä! päätökseen! kevään! aikana:! Editointi9

työryhmän! työn!ansiosta!uusi! sopimus!on!entistä!helppokäyttöisempi! ja!niin! sanotun!Lisät9

työryhmän! ansiosta! Yhtyneet9freelancereilla! on! käytettävissään! työsopimuksen! liite,! jossa!

myös!palkkioon!korottavasti!vaikuttavat!lisät!on!selvästi!tuotu!esiin.!

!

Mullistukset! Yleisradiossa! heijastuvat! välittömästi! freelancereihin,! ja! Satosen! työryhmän!

linjaus!ulkopuolisten!ostojen! lisäämisestä! on! luonut! varjonsa!myös! työsuhteisten!Yhtyneet9

freelancereiden! asemaan.! Luottamusmies! on! saanut! lukuisia! yhteydenottoja,! joissa! on!

kerrottu!Ylen!tuottajien!painostavan!freelanceria!perustamaan!yrityksen.!FAO!on!korostanut!

Yleisradiolle,! että! Yhtyneet9freelancereiden! työllistäminen! pitäisi! nähdä! Satosen! hengen!

mukaisena!"ulkopuolisena"!ostona,!vaikka!kyse!onkin!työsuhteisesta!työstä.!!

!
Vastuullisena!ostajana!toimimisesta!
!

FAO!ei!toisaalta!vastusta!ulkopuolisia!ostoja,!jotka!voivat!myös!työllistää!jäsenistöämme!siinä!

kuin! Yhtyneet9työtkin.! Olemme! vain! muistuttaneet! Yleisradiota! siitä,! että! ostojen! pitää!

perustua! reiluihin! sopimuksiin! ja! että! veronmaksajien! kustantamana! laitoksena! Ylellä! on!

vastuu! myös! alihankkijoidensa! toiminnasta.! Tässä! olemme! voineet! vedota! toimitusjohtaja!

Lauri!Kivisen!omaan!Yleisradion!intrastakin!löytyvään!lausuntoon:!"Kaikki&ovat&painottaneet&
tilaajavastuuta,& vastuullisena& työnantajana& ja& vastuullisena& ostajana& toimimista."! Kaikilla!
viitataan!tässä!hallintoneuvostoon,!hallitukseen!ja!yhtiön!johtoon.!!

!

Valitettavasti! kaikki! Yleisradion! ostot! eivät! tässä! katsannossa! kestä! päivänvaloa.! Yksi! esi9

merkki!on!Yleisradion!päätös!kilpailutuksen!jälkeen!ostaa!av9käännöksiä!Lingsoft!Oy:ltä,!joka!

ei! ole! sitoutunut! av9käännösalan! työehtosopimukseen! ja! jonka! tiedetään! tarjonneen!

käännöksistä!yrittäjäasemassa!oleville!av9kääntäjille!ennätyshuonoja!palkkioita.!

!

FAO!Journalistiliitossa!
!

Itsensä! työllistäjien! ääni! kuuluu! kuitenkin! entistä! paremmin! ammattiyhdistystoiminnassa.!

FAOn!puheenjohtaja!Kirsi!Mattila!on!toiminut!edelleen!Suomen!journalistiliiton!hallituksessa.!

Hän! johti! liitossa! Freeneuvottelukuntaa,! joka! kartoitti! liiton! mahdollisuuksia! perustaa!

freelancereille! ja! muille! keikkatyötä! tekeville! yritys,! jonka! kautta! he! voisivat! toimia! työn9

tekijäasemassa;! tämä! parantaisi! heidän! sosiaaliturvaansa! huomattavasti.! Kevätvaltuusto!

siunasi! hankkeen! ja! kesän! jälkeen! valmistelutyö! jatkui! liiton! toimistoväen! kanssa.!

Loppuvuodesta!hanke!sai!nimen!Mediakunta!Osk.!!

!
!
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II!EDUNVALVONTA!
!

Vuosi! 2016! oli! työehtosopimusvuosi.! Neuvottelut! jouduttiin! käymään! nopeutetussa!

aikataulussa,! koska! Suomen! Journalistiliitto! päätti! olla! mukana! kilpailukykysopimuksessa,!

joka!edellytti!sopimusten!hyväksymistä!31.5.!mennessä.!Myös!FAOn!tärkein!työehtosopimus,!

freelancereiden!oma!Yhtyneet9sopimus,!uusittiin!kiky9sopimuksen!linjausten!mukaisesti.!

!

Edunvalvonnan! painopiste! oli! alkuvuodesta! erityisesti! työehtosopimusneuvotteluihin!

valmistautumisessa,! sopimuksen! uudistustyössä! sekä! itse! neuvotteluissa.! Uusi! Yhtyneet9

sopimus! hyväksyttiin! Suomen! journalistiliiton! kevätvaltuustossa! 26.! toukokuuta! ja! se! tuli!

voimaan!1.!joulukuuta.!

!

Syksyllä! uudistunutta! sopimusta! tehtiin! tunnetuksi! Yleisradion! tuottajien! ja! HR9henkilö9

kunnan!parissa!ja!siitä!tiedotettiin!jäsenistölle.!!

!

Luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! vastasi! edunvalvonnasta! yhdessä! Suomen! journalistiliiton!

työehtoasiamiehen! Maija! Ranisen! kanssa.! Puheenjohtaja! Kirsi! Mattila! oli! FAOn! varaluot9

tamusmies.!Vuoden!lopulla!oli!luottamusmiesvaalit!ja!Ingrid!Svanfeldt!jatkaa!FAOn!luottamus9

miehenä!myös!tulevan!kaksivuotiskauden!201792018.!!

!
!
1.!NEUVONTA,!RIIDANRATKAISU!JA!YHTEISTYÖ!
!

Yhteydenotot! luottamusmieheen! jatkuivat! vilkkaina! ja! luottamusmies! selvitti! yhteistyössä!

liiton!lakimiesten!kanssa!Yhtyneet9sopimukseen!liittyviä!ongelmia;!selvitettäviä!tapauksia!oli!

yhdestä! kahteen! joka! kuukausi.! Jäsenet! kysyivät! neuvoa! esimerkiksi! palkkion! määräyty9

misessä!ja!Yhtyneet9sopimuksen!teossa.!!

!

Yhteydenottoja! tuli!myös! Yleisradiossa! yleistyneisiin! tuntisopimuksiin! liittyen.!Näissä! seka9

sopimuksissa! on! piirteitä! sekä! Yleisradion! ohjelmatyöntekijöiden! aikaan! perustuvasta!

työehtosopimuksesta! että! suoriteperusteisesta! Yhtyneet9sopimuksesta.! YT9neuvotteluiden!

myötä! tällaisia! sopimuksia! on! solmittu! useissa! eri! toimituksissa! niin! Pasilassa! kuin!

Tampereellakin,!niin!Svenska!Ylessä!kuin! suomenkieliselläkin!puolella.!Tuottajat! ja!Ylen!HR!

ovat! ristiriidassa,! kun! HR! ei! anna! palkata! ihmisiä! määräaikaisiin! työsuhteisiin;! ratkaisuksi!

tuottajat!kiertävät!määräyksiä!tekemällä!mm.!sekasopimuksia.!!

!

Tyypillisesti! tällaisessa! sopimuksessa! työntekijälle! tehdään!määräaikainen! tuntityösopimus,!

joissa! kuitenkin! todetaan,! että! "muilta! osin! noudatetaan! Yhtyneet9sopimusta";! käytännössä!

tämä! tarkoittaa,! että! työntekijä! jää! ilman!määräaikaiselle! työntekijälle! kuuluvia! etuja! kuten!

työterveyshuoltoa.!Myöskään!Ylen!HR!ei!hyväksy!tällaisia!sekasopimuksia,!jotka!ovat!selvästi!

laittomia.!Ongelmaksi!osoittautui!se,!että!monet!freelancerit,!joilla!tämänkaltaisia!sopimuksia!

oli,! eivät! työpaikan! menettämisen! pelossa! halunneet,! että! heidän! asiaansa! ajetaan.!

Luottamusmies! selvitti! tilanteita!mahdollisuuksien!mukaan! yhdessä! liiton! lakimiehen!Maija!

Ranisen!kanssa.!

!

Yhä!useampi!jäsen!kysyi!Yhtyneet9työn!siirtämisestä!yrittäjätyöksi.!Satosen!työryhmän!rapor9

tin!julkaisemisen!jälkeen!monet!jäsenet!olivat!myös!kokeneet,!että!Yleisradio!painostaa!heitä!

siirtymään!yrittäjiksi.!Toisaalta!ne!määräaikaiset!työntekijät,! joiden!työt!olivat!päättyneet,! ja!

jotka!halusivat!jatkaa!Yhtyneet9työntekijöinä,!kysyivät!freelancerina!toimimisesta.!!
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!

Edunvalvonnassa!huomioitiin!myös!yrittäjiä,! jotka!muodostavat! ison! ryhmän! jäsenistämme.!

Luottamusmies! neuvoi! työn! hinnoittelussa! ja! laskuttamisessa.! Erilaisissa! koulutus9! ja!

keskustelutilaisuuksissa! luottamusmies! otti! esille! myös! yrittäjien! aseman! kiinnittäen!

erityisesti!huomiota!yrittäjätyön!tekemiseen!Yleisradiossa.!!

!

Myös! radio9ohjelmien! uusintojen! ilmoittaminen! Kopiostolle! on! edelleen! luottamusmiehen!

vastuulla.! Ongelma! on,! että! radio9ohjelmien! tuottajat! eivät!muista! ilmoittaa! uusintoja.! Siksi!

työ! tapahtuu! yksitellen! poimimalla! uusitut! ohjelmat! edellisvuoden! ohjelmatiedoista.!

Luottamusmies!on!laatimassa!ensi!vuodeksi!uusia!ohjeita!uusintakorvauskäytönnön!sujuvoit9

tamiseksi.!

!

Luottamusmies! hoiti! myös! edunvalvonnan! kannalta! tärkeitä! suhteitamme! Yleisradioon! ja!

Yleisradion! ohjelmatyöntekijöihin! sekä! muihin! yhteistyökumppaneihin.! Ylen! johtoa! luotta9

musmies!tapasi!muun!muassa!Talon!päivillä.!Hän!edusti!freelancereita!eri!tilaisuuksissa!mm.!

oppilaitoksissa.! Jäsenistön,! Yleisradion! tuottajien! ja! henkilöstöhallinnon! työntekijöiden!

koulutuksissa!hän!kertoi!yhdessä! liiton! lakimiehen!kanssa!Yhtyneet9työehtosopimuksesta! ja!

sen!soveltamisesta.!!

!

Myös! pohjoismaisessa! yhteistyössä! painottuvat! entistä! enemmän! edunvalvontakysymykset.!

Uusi!pohjoismainen!edunvalvontaan!perehtyvä!ryhmä!aloitti! työnsä!syksyllä.!FAOn!edustaja!

ryhmässä!on!luottamusmies!Ingrid!Svanfeldt.!!

!

!

2.!TES:NEUVOTTELUJA!POHJUSTANEET!TYÖRYHMÄT!
!

Vuoden! 2013! työehtosopimusneuvotteluissa! oli! sovittu! kahdesta! työryhmästä,! joiden! työ!

saatiin!päätökseen!keväällä!2016.!Molemmille!työryhmille!oli!sovittu!jatkoaika!30.4.2016!asti.!

Työryhmät! pohjustivat! työehtosopimusneuvotteluja,! jotka! jouduttiin! käymään! kilpailukyky9

sopimuksen!vuoksi!nopealla!aikataululla.!

!

Yhtyneet:sopimuksen!mukaisten!lisien!ja!korvausten!käytön!edistäminen!
!
Niin! sanotun! Lisät9työryhmän! tehtävä! oli! selvittää! keinoja! sen! edistämiseksi,! että!

henkilökohtainen! työsuoritus,! tehtävän! tavallisuudesta! poikkeava! vaativuus! tai! työhön!

tarvittava!aika!sekä!henkilön!kokeneisuus!(kokemuslisä)!ja!ohjelmantekijän!tekemä!tekninen!

työ!otetaan!huomioon!Yhtyneet9palkkiota!määritettäessä.!!

!

Työryhmässä!olivat!mukana!koko!sen!toimiajan!FAOn!edustajina!puheenjohtaja!Kirsi!Mattila!

ja! luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! ja! osan! aikaa!myös!Anna9Liisa!Haavikko.! Journalistiliiton!

edustaja!vaihtui! vuoden!2016!alussa,! kun!Valtteri!Aaltonen! jätti! työnsä! Journalistiliitossa! ja!

työehtoasiamies! Maija! Raninen! palasi! Journalistiliittoon.! Ylestä! mukana! jatkoi! vain! HR9

päällikkö!Sami!Toiviainen,!kun!Liisa!Kähkönen!siirtyi!Ylen!sisällä!muihin!töihin.!Työryhmässä!

vierailivat!kuitenkin!Ylestä!myös!Marjut!Häkkinen!ja!HR9järjestelmävastaava!Kaijus!Hynönen.!

!

FAOn!päämäärä!työryhmässä!oli,!että!yhtiössä!otettaisiin!entistä!laajemmin!käyttöön!palkkio9

ta!korottavat!lisät!ja!korvaukset,!ja!että!toisaalta!jäsenistö!olisi!tietoinen!mahdollisuuksistaan!

neuvotella! palkkiostaan.! Tämän!päämäärän! saavuttamiseksi! päädyttiin! laatimaan!Yhtyneet9

työsopimukseen!liite!tai!sopimuspohja,!joka!huomioisi!kaikki!tarvittavat!lisät!ja!korvaukset.!
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!

Työryhmän!tapaamisessa!22.4.!saatiin!liitteen!sisältö!sovittua!ja!kesäkuussa!2016!julkaistiin!

työryhmän! laatima! uusi! sopimuspohja! Yhtyneet9työlle! YLE+:ssa! ja! FAOn! sekä! RTTL:n!

kotisivuilla.!Sopimuspohja!mahdollistaa!sen,!että!lisät!on!helppo!huomioida!töistä!sovittaessa.!

Sopimuspohjasta! tiedotettiin! kesän!mittaan! Yleisradion! tuottajille,! ja! syksyn! tuottajakoulu9

tuksessa! sekä! HR9henkilökunnalle! suunnatussa! Yhtyneet9koulutuksessa! sopimuspohja! oli!

keskeisesti!esillä.!Sopimuspohjasta!tiedotettiin!myös!jäsenille!mm.!sähköpostitse,!FB9ryhmän!

kautta!sekä!FAOn!joulujuhlien!yhteydessä!järjestetyssä!Sovittu!juttu!9tietoiskussa.!

!

Alun!perin!FAOn!tavoite!oli,!että!Yleisradio!olisi!alkanut!tilastoida!minimipalkkion!korotuksia,!

ja!näin!lisien!maksamista!olisi!voitu!seurata;! jos!olisi!käynyt!ilmi,!että!lisien!maksaminen!on!

suhteettoman! vähäistä,! asiaan! olisi! voitu! puuttua.! Kun! Yleisradion! palkkiojärjestelmän!

uusiminen!lykkääntyi,!tilastointitavoitteesta!jouduttiin!luopumaan.!Työryhmä!on!sopinut,!että!

tilastointi!otetaan!uudelleen!esille,!kun!palkkiojärjestelmän!uusiminen!toteutetaan.&
!

Yhtyneet:sopimuksen!kieliasun!editoiminen!ja!käytettävyyden!edistäminen!
!
Yhtyneet9sopimuksen! kieliasun! editoiminen,! joka! oli! alkanut! 17.2.2014! saatiin! päätökseen!

15.3.2016.! Samalla! sovittiin,! että! tulevissa!TES9neuvotteluissa!editointi!otetaan!osaksi!uutta!

työehtosopimusta.!

!

Editoinnin!tavoitteena!oli!sopimuksen!ymmärrettävyyden!ja!käytettävyyden!lisääminen.!Uu9

dessa! Yhtyneet9sopimuksessa! asiat! on! ryhmitelty! uudella! tavalla,! sopimuksessa! on! sisällys9

luettelo!ja!jotkut!vähemmän!käytetyt!sopimusosat!on!siirretty!liitteisiin.!Myös!tekijänoikeuk9

sissa! ja! uusintakorvausten! maksamisessa! tapahtuneet! muutokset! on! sisällytetty! uudis9

tettuun!sopimukseen.!!
!

Yhtyneet9sopimuksen! kieliasun! editoiminen! pohjusti! hyvin! työehtosopimusneuvotteluja,! ja!

neuvotteluissa!hyväksytty!sopimus!noudattaa!editoidun!version!uutta!jäsentelyä!ja!korjattua!

kieliasua.!

!

Kun! uusi! sopimus! astui! voimaan! 1.12.2016,! se! painettiin! ja! postitettiin! koko! jäsenistölle.!

Yleisradion!tuottajakoulutukseen!osallistuneille!tuottajille!sopimus!lähetettiin!Ylen!sisäisessä!

postissa.!

!

Työryhmässä!olivat!Maija!Raninen!Suomen!journalistiliitosta!ja!Kirsi!Mattila,!Päivi!Mustajärvi!

ja!Ingrid!Svanfeldt!FAOsta.!Yleisradiosta!mukana!oli!Sami!Toiviainen.!

!

!

3.!!YHTYNEET:TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT!
!
Jäsenkysely!
!

TES9tavoitteiden!asettamisen!tueksi!FAO!teetti!helmikuussa!2016!kyselyn.!Tässä!vaiheessa!ei!

vielä!tiedetty,!että!Suomen!journalistiliitto!on!mukana!kiky9sopimuksessa!eikä!FAO!näin!ollen!

pääsisi!lainkaan!neuvottelemaan!asioista,!joilla!olisi!kustannusvaikutuksia.!

!

Vastaajia!oli!yhteensä!57,!heistä!av9kääntäjiä!25,!toimittajia!23!ja!muita!9!–!käytännössä!näistä!

"muista"!vain!osa!tekee!Yhtyneet9töitä,!sillä!kuvaajat,!äänisuunnittelijat!ja!leikkaajat!eivät!ole!
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Yhtyneet9sopimuksen! piirissä.! Heitä! koskee! Yleisradion! ohjelmatyöntekijöiden! työehto9

sopimus!tai!he!ovat!yrittäjäasemassa.!Kuvaajien!vastaukset!tuottivat!kuitenkin!tärkeää!tietoa!

yrittäjäasemassa! olevien! freelancereiden! tilanteesta! ja! palkkioiden! sanelupolitiikasta! Yleis9

radiossa.!

!

Jos!arvioidaan,!että!FAOn!noin!400!jäsenestä!maksimissaan!puolet!tekee!ainakin!silloin!tällöin!

töitä! Yhtyneet9sopimuksella! (mukaan! lukien! työttömät! ja! opiskelijat),! voidaan! todeta,! että!

kyselyyn!vastasi!noin!25!%!niistä,! joita! sopimus!koskee.!Tätä!voidaan!pitää!erittäin!hyvänä!

vastausprosenttina.!

!

Kysymykseen! työn!määrän!vaihtelusta!vastasi!vain!44;!heistä!noin!puolet! (22)! ilmoitti! työn!

määrän! vähentyneen,! toisella! puolella! (20)! se! oli! pysynyt! samana,! ja! lisääntymisestä! kertoi!

vain!kaksi!vastaajaa.!

!

Kyselyssä! kartoitimme! sitä,! mitä! asioita! jäsenistön! mielestä! työehtosopimusneuvotteluissa!

pitäisi!nostaa!esiin.!Työterveyshuolto!nousi! jälleen!kerran! selvimmin!asiaksi,! jota! toivottiin.!

Kysely!paljasti,!että!suurin!osa!on!myös!valmis!maksamaan!työterveyshuollosta.!!

!

Selvitimme!myös!muun!muassa!!tarvetta!joidenkin!palkkiokategorioiden!kuoppakorotuksiin.!!

Korotuksia! toivottiin! kautta! linjan,! mutta! eniten! vaativimmissa! ohjelmamuodoissa.!

Audiotöissä! eniten! korotustarvetta! koettiin! olevan! monimuotoisessa! makasiiniohjelmassa.!

Audiovisuaalisissa! töissä! eniten! korotuspaineita! oli! monimuotoisella! insertillä! ja!

dokumenttiohjelmilla.!!!

!

Myös!kääntäjät!esittivät!konkreettisia!korjausehdotuksia!palkkioihin:!spiikattavien!ohjelmien!

palkkiot!verrattuna!tekstitettäviin!olivat!monen!mielestä!kuopassa!ja!dokumenteille!toivottiin!

omaa! korkeampaa! palkkiota.! Esille! nostettiin! myös! se,! ettei! kauempaa! tuleville! kääntäjille!

makseta!studiopäivistä!edes!matkoja!tai!päivärahoja.!

!

Kysely!osoitti,!että!toimittajille!maksetaan!erilaisia!lisiä!enemmän!kuin!ehkä!alkuoletus!oli:!22!

vastaajasta!9!oli!saanut!esimerkiksi!kokemuslisää,!4!henkilökohtaisen!työsuorituksen!lisää,!10!

tehtävän! tavallisuudesta!poikkeavan!vaativuuden! lisää! ja!8! tavallista!aikaa!vievemmän! työn!!

lisää.! Samalla! tavalla! osoittautui,! että! sairauspäivärahan! maksaminen! ei! ole! tyhjä! kirjain,!

vaikka!maksamisessa!onkin!selviä!puutteita.!

!

Kysyimme! myös,! olisivatko! jäsenet! valmiita! luopumaan! esimerkiksi! ilta9! yö9! tai!

sunnuntaikorvauksista,! jos! vastineeksi! saataisiin! kuoppakorotuksia! tai! työterveyshuoltoa.!

Noin!puolet!vastaajista!olivat!valmiita!luopumaan!ennen!kaikkea!sunnuntaikorvauksesta,!jota!

monikaan!ei!ollut!koskaan!saanut,!vaikka!olikin!tehnyt!töitä!myös!sunnuntaina.!!

!

Nettityö! on! lisääntynyt! ja! tuonut! mukanaan! aivan! uusia! työtehtäviä.! Näistä! ei! Yhtyneet9

sopimuksessa! ole! kunnollista! ohjeistusta.! Ainoastaan! varsinaiseen! Yhtyneet9työhön! liitty9

västä! internetiin! tehtävästä! työstä! on! sopimuksessa!määritelty! tuntipalkkio.! Kysely! toi! ilmi!

suuria!puutteita!nettiin!tehtävän!työn!palkkioissa.!

!

Lisäksi!hankintapalkkioiden!poistamista!Yhtyneet9sopimuksesta!kannatti!32:sta!vastanneesta!

23,!toisin!sanoen!9!oli!vastaan!ja!25!ei!ottanut!kantaa.!

!

Suurinta! osaa! kyselyn! keskeisistä! kohdista! ei! voitu! kiky9sopimuksen! vuoksi! ottaa! esille!
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kevään!työehtosopimusneuvotteluissa,!mutta!esimerkiksi!ajatus!hankintapalkkioiden!poista9

misesta! Yhtyneet9sopimuksesta! johti! päätökseen! perustaa! niin! sanottu! Hankintapalkkio9

työryhmä! tutkimaan! esimerkiksi! mahdollisuutta! siirtää! hankintapalkkiot! omaksi! sopimuk9

sekseen.!

!

Neuvottelut!kiky:sopimuksen!raameissa!!
!

Kun!TES9neuvottelujen!aikataulu!ja!luonne!muuttuivat!kilpailukykysopimuksen!vuoksi,!jäivät!

FAOn! jäsenkyselyn! tulokset! suurelta! osin! hyödynnettäviksi! vasta! vuoden! 2017! työehto9

sopimusneuvotteluissa.!Koska!kustannusvaikutuksia!ei!saanut!syntyä,!ei!työterveyshuoltoa!tai!

kuoppakorotuksia!otettu!neuvotteluissa!edes!esille.!

!

Suomen!Journalistiliiton!asettamassa!Yhtyneet!ja!av9käännöstoimistot!9työehtovaliokunnassa!

on! Yhtyneet9toimittajia! ja! Yhtyneet9kääntäjiä! FAOsta! sekä! av9käännöstoimistojen! työehto9

sopimuksen! piiriin! kuuluvia! jäseniä! Yhdistyneistä! mediatyöntekijöistä! YMTistä.! Ryhmiä!

yhdistää!se,!että!niillä!on!alan!ainoat!suoritepalkkaan!perustuvat!työehtosopimukset.!FAOsta!

TES9valiokuntaan!kuuluvat!Kirsi!Mattila,!Ingrid!Svanfeldt,!Miika!Lauriala,!Tuula!Friman,!Juha!

Hakala! ja! Kalle! Niemi! sekä! Journalistiliitosta! Maija! Raninen.! Yhtyneet9neuvotteluiden!

neuvottelijat!oli!sovittu!valittavaksi!ensisijaisesti!tästä!ryhmästä.!

!

Valiokunnan! Yhtyneet9siipi! kokoontui! kaksi! kertaa,! 11.4.! ja! 11.5..! Kokoontumisissa! Maija!

Raninen! kertoi! työmarkkinatilanteesta! sekä! esitteli! selviytymislausekkeen,! jonka! Yleisradio!

oli! tehnyt! Radion! sinfoniaorkesterille! vuonna! 2012.! Niin! sanottu! selviytymislauseke! tai!

kriisilauseke!oli!yksi!TES9neuvotteluiden!asioista.!Lausekkeen!soveltaminen!oli!ongelmallista,!

koska! ei! ole! selvää,! miten! taloudelliset! vaikeudet! määritellään! Ylellä,! joka! ei! toimi! liike9

taloudellisin!perustein.!!

!

Ingrid! Svanfeldt! puolestaan! laati! listan! asioista,! joita! FAO! voi! ajaa! työehtosopimukseen!

koskien! luottamusmiehen! aseman! vahvistamista.! Kirsi! Mattila! teki! yhteenvedon! jäsenistön!

parissa! tehdystä! kyselystä.! Lisäksi! kääntäjien! taustaryhmän! kanssa! oli! kokoonnuttu! 21.4.!

keskustelemaan! kääntäjien! erillissopimukseen! liittyvistä! kysymyksistä;! sopimus! takaa!

Yhtyneet9kääntäjille! 81! prosenttia! Ylen! av9käännöstöistä! ja! tavoite! oli! sopimuksen!

jatkaminen.!

!

Koska! freetyö! on!Ylellä! suoritepalkkaista! eikä! aikaan! sidottua,! päätettiin,! ettei! FAO! itse! ota!

edes!esille!kiky9sopimukseen!kuuluvaa! työajan!pidentämisvaatimusta.! !Myöskään!Yleisradio!

ei!neuvotteluissa!esittänyt!vaatimuksia!työajan!pidentämiseen!liittyen.!

!

Itse! TES9neuvotteluissa! FAOa! edustivat! Ingrid! Svanfeldt,! Kirsi! Mattila! sekä! kääntäjien!

edustajat!Tuula!Friman!ja!Maria!Kynsijärvi,!Journalistiliitosta!mukana!oli!Maija!Raninen.!!

!

Ensimmäinen! neuvottelu! Ylen! kanssa! oli! 16.5..! Tällöin! sairastuneen! Tuula! Frimanin! sijasta!

paikalla!oli!Kalle!Niemi.!Yleä!edusti!Sami!Toiviainen.!Esillä!oli!mm.!luottamusmiehen!aseman!

parantaminen! sekä! hankintatyöryhmän! sekä! koulutus9! ja! tiedotustyöryhmän! perustaminen!

sekä!kääntäjien!erillissopimus.!!

!

Ylen! kanssa! neuvottelut! saatiin! päätökseen! seuraavassa! tapaamisessa! 24.! toukokuuta.!

Seuraavana! päivänä! FAOn! hallitus! hyväksyi! Yhtyneet9TESsin! neuvottelutuloksen!
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sähköpostikokouksessa.! Päätöksellä! oli! kiire,! koska! neuvottelutulos! oli! tulossa! valtuuston!

hyväksyttäväksi!jo!seuraavana!päivänä!26.5.!

!

Neuvottelutulos!
!

Neuvottelutulos! oli! kiky9sopimuslinjauksen! mukainen! eikä! esimerkiksi! palkkaa! koskevia!

muutoksia!tehty.!Toisaalta!sopimukseen!ei!myöskään!otettu!selviytymislauseketta,!jossa!olisi!

sovittu! siitä,! miten! yritys! sopeuttaa! toimintaansa! ja! henkilöstö! joustaa! taloudellisten!

vaikeuksien!yllättäessä.!Myöskään!työajan!pidentämisestä!ei!tarvinnut!neuvotella.!

!!

Positiivista! oli! se,! että! Yhtyneet9sopimuksessa! parannettiin! luottamusmiehen! asemaa!

kirjaamalla! hyviä! käytäntöjä! työehtosopimukseen,! lisäksi! perustettiin! kaksi! työryhmää:!

Ensinnäkin!perustettiin! työryhmä!selvittämään!31.5.2017!mennessä,! onko!hankintapalkkiot!

mahdollista! siirtää! eri! sopimukseen.! Toiseksi! päätettiin! perustaa! tiedotus9! ja!

koulutustyöryhmä! kehittämään! ja! vahvistamaan! osapuolten! koulutustarpeita.! Työryhmän!

tavoitteena! on! parantaa! työehtosopimuksen! tuntemusta! ja! käyttöä! sekä! edistää! uuden!

työsopimusliitteen!käyttöönottoa.!Työ!on!tarkoitus!saada!päätökseen!28.2.2017!mennessä.!!

!

Kääntäjien! erillissopimuksen! osalta! saimme! torjuttua! yhtiön! ehdotukset! siitä,! että! av9

käännöstoimistojen! työehtosopimusta! noudattavat! käännöstoimistot! rinnastettaisiin!

Yhtyneet9kääntäjiin.! Av9käännöstoimistojen! TES! on! Yhtyneet9sopimusta! halvempi! sopimus!

työnantajalle! ja! rinnastaminen! olisi! merkinnyt! Yhtyneet9kääntäjien! 81! prosentin! osuuden!

siirtymistä!vähitellen!halvemman!työehtosopimuksen!piiriin.!

!

Saimme! myös! torjuttua! ehdotuksen! ns.! vanhojen! ennen! 1.1.2014! tehtyjen! ohjelmien!

uusintakorvauksen!poistamisesta.!

!

Muutoksina! kääntäjien! erillissopimukseen! kirjattiin,! että! freelancer! voi! halutessaan! sopia!

siitä,! että! hänen! ohjelmiaan! voidaan! näyttää! sosiaalisessa! mediassa.! Kirjauksen! luonne! on!

informatiivinen,!sillä!jokainen!tekijä!kohdaltaan!päättää,!haluaako!tähän!suostua!vai!ei.!!

!

Neuvotteluissa!täsmennettiin!vuonna!2013!sovittua!asiaa!uusintakorvauksista:!Vuoden!2014!

alusta! ei! kääntäjille! enää! ole! maksettu! kunkin! sopimuskauden! ensimmäisestä! uusinnasta!

erillistä!8!prosentin!korvausta.!Kirjaukseen! saatiin!kuitenkin! lisäys! siitä,! että! kysymyksessä!

on!poikkeussääntö,! joka!sitoo!vain!erillissopimuksen!voimassa!ollessa.!Mikäli!erillissopimus!

raukeaa,!palataan!Yhtyneet9sopimuksen!mukaiseen!50!%!uusintakorvaukseen.!

!
Lisäksi! neuvotteluissa! sovittiin,! että! sopimuksen! tekstiasu! muutetaan! edellisissä! TES9

neuvotteluissa! perustetun! editointityöryhmän! ehdotuksen! mukaiseksi.! Myös! vuonna! 2014!

uudistettu! ohjelmatekstitysliite! otettiin! sopimukseen.! Sen! sijaan! sopimuksen! liitettä! 3!

(Graafinen! suunnittelu! ja! toteutus)! ja! liitettä! 5! (Tv9kuuluttajien! ja! ohjelmapäivystäjien!

palkkiot)! ei! enää! uudistettu,! ja! ne! jäivät! pois! 1.12.2016! voimaan! tulevasta! sopimuksesta.!

Työsuhteinen! työ! näissä! tehtävissä! maksetaan! jatkossa! Yleisradion! ohjelmatyöntekijöiden!

sopimuksen!mukaan.!

!

Yhtiön! ehdotuksista! hyväksyimme! informatiiviset! asiat! kuten! uudet! päivämäärät! ja! FAOn!

kanssa! laaditun! some9sopimuspohjan.! Lisäksi! käännösliitteeseen! lisättiin! määräys!

viivästymisestä.! Kyseessä! on! vuosina! 2011! –! 2013! ollut! kokeilumääräys,! jota! työnantaja!

halusi!jatkaa.! !TES–valiokunnassa!asiasta!keskusteltiin!ja!ehdotus!päätettiin!hyväksyä,!koska!



 

13 

13 

määräystä! ei! juurikaan! käytetä! eikä! se! näin! ollen! tuo! oleellista! heikennystä! työntekijän!

oikeuteen.!&
!

SJL:n!työehtoasiamies!Maija!Raninen!oli!mukana!myös!puheenjohtaja!Hanne!Ahon!johtamissa!

Yleisradion! ohjelmatyöntekijöiden! (YOT:n)! työehtosopimusneuvotteluissa.! Yleisradion!

vakinaisten! ja!määräaikaisten! työntekijöiden! ehdoista! sovitaan!YOT:n! työehtosopimuksessa!

ja! freelancereita! koskevasta! Yhtyneet9sopimuksesta! neuvotellaan! rinnan! YOT:n!

työehtosopimuksen! kanssa.! Hyvä! yhteistyö! YOT:n! kanssa! merkitsi! jälleen! FAOlle!

neuvotteluvoimaa!ja!sopimus!uusittiin.!!

!

!

4.!UUDET!TYÖRYHMÄT!
!
TES9neuvotteluissa! sovittiin! kahden! työryhmän! perustamisesta! yhdessä! Yleisradion!

edustajien! kanssa.! Näitä! olivat! hankintapalkkiotyöryhmä! ja! tiedotus9! ja! koulutustyöryhmä.!

Lisäksi! FAOn! hallitus! päätti! perustaa! oman! ! nettityöryhmän! valmistelemaan! vuoden! 2017!

työehtosopimusneuvotteluja,!mutta!ryhmän!perustaminen!siirrettiin!vuodelle!2017.!

!
Hankintapalkkiotyöryhmä!
!

Työryhmän! tehtävä! on! 31.5.2017! mennessä! selvittää,! onko! hankintapalkkiot! mahdollista!

siirtää! eri! sopimukseen.! Työryhmän! työ! pohjustaa! syksyn! työehtosopimusneuvotteluita.!

Hankintapalkkiotyöryhmään! valittiin! FAOsta! Ingrid! Svanfeldt! ja! Irmeli! Heliö! sekä! Suomen!

journalistiliitosta! Maija! Raninen.! Puheenjohtaja! Kirsi! Mattila! on! käytettävissä! työryhmän!

tukena.!Työryhmän!työ!päätettiin!aloittaa!vuoden!2017!alussa.!

!

Tiedotus:!ja!koulutustyöryhmä!
!

Tiedotus9! ja! koulutustyöryhmän! tehtävä! on! kehittää! ja! vahvistaa! molempien! osapuolten!

koulutusta.!Työryhmän! tavoitteena!on!parantaa!Yhtyneet9työehtosopimuksen! tuntemusta! ja!

käyttöä! sekä! edistää! uuden! työsopimusliitteen! käyttöönottoa.! Työryhmän! työskentely!

saatetaan!päätökseen!28.2.2017!mennessä.!!

!

Tiedotus9! ja! koulutustyöryhmään! valittiin! Ingrid! Svanfeldt! ja! Kirsi! Mattila.! Ensimmäinen!

tapaaminen!Yleisradion!HR9päällikön!Sami!Toiviaisen!kanssa!oli!jo!syyskuussa.!

!

Uusi! Yhtyneet9työsopimuslomake! oli! saatu! kesän! aikana! Yle+:aan! ja! FAOn! nettisivuille.!

Lomakkeesta!piti! tiedottaa! ja! sen! käyttöä!piti! kouluttaa! sekä! tuottajille! että! tekijöille.!Myös!

uusi,! kiky9sopimuksen! mukainen! editoitu! Yhtyneets9sopimus! oli! tulossa! voimaan! 1.! joulu9

kuuta.!

!

Tapaamisessa! sovittiin,! että! FAOn! luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! ja! SJL:n! työehtoasiamies!

Maija!Raninen!kouluttavat!asiasta!Yleisradion!HR:n!henkilökuntaa!21.!marraskuuta! ja!Yleis9

radion!tuottajia!29.!marraskuuta.!Tuottajatilaisuuteen!ilmoittautui!peräti!33!henkilöä.!Koulu9

tus! lähetettiin! myös! suoratoistona! Tampereelle! ja! Ouluun.! Sekä! työsuhdeasiantuntijat! että!

tuottajat! saivat! painetun! Yhtyneet9työehtosopimuskirjasen! itselleen.! Koulutuksessa!

perehdyttiin!myös!Yhtyneet9työsopimuslomakkeeseen.!!

!
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Jäsenistölle! tiedottamisesta! huolehtivat! Ingrid! Svanfeldt! ja! Kirsi! Mattila.! Lisäksi! päätettiin!

järjestää!aiheesta!Sovittu!juttu!9jäsentapahtuma!(tapahtumasta!enemmän!IV:ssa!kappaleessa!

Jäsentapahtumat).!

!

!

5.!AV:KÄÄNTÄJIEN!EDUNVALVONTATILANNE!
!
Kun! työehtosopimusneuvotteluissa! erillissopimuksen! jatko! saatiin! varmistettua,! säilyi! Ylen!

freekääntäjien!asema!näiltä!osin!vakaana:!sopimus! takaa!edelleen!81!prosenttia!Yleisradion!

käännöstöistä!freekääntäjille.!!

!

Tuntityön!lisääntyminen!on!kuitenkin!muodostunut!uudeksi!ongelmaksi!ohjelmatekstittäjillä.!

Käytetty! tuntipalkka! on! ollut! työn! kiireisyyteen! ja! vaativuuteen! nähden! alhainen,! alle! 20!

euroa.!Tuntipalkan!korottamisesta!käytiin!neuvotteluja.!

!

Av9käännöstoimistojen! kanssa! vuonna! 2015! solmitun! työehtosopimuksen! käyttöönotto! oli!

puolestaan! tahmeaa.! Jo! allekirjoitusvaiheessa! sopimuksesta! vetäytyi! pitkään! neuvotteluissa!

mukana!ollut!käännöstoimisto!SDI!Media!Oy,!joka!on!tämän!vuoksi!Suomen!Journalistiliiton!ja!

Akavan! Erityisalojen! julistamassa! hakusaarrossa.! Sopimuksen! ovat! allekirjoittaneet!

työntekijöitä! edustavat! Suomen! Journalistiliitto! ja!Akavan!Erityisalat! sekä!käännöstoimistot!

BTI!Studios,!Pre9Text!Oy,!Rosmer! International!osuuskunta!Stellar!Text!Oy! ja!Saga!Vera!Oy.!!!

Lisäksi!sopimuksen!on!allekirjoittanut!Suomen!kääntäjien!ja!tulkkien!liitto!ry.!

!

Esimerkiksi!BTI!on!kiertänyt!sopimusta!irtisanomalla!vakituisia!kääntäjiä!ja!teettämällä!työt!

yrittäjillä,! jotka! eivät! ole! työehtosopimuksen! piirissä.! BTI! ei! ole! myöskään! noudattanut!

sopimuksen! Yle9pykälää,! jonka! mukaan! Ylelle! tehtävistä! töistä! on! maksettava! Yhtyneet9

sopimuksen!mukaan.! Journalistiliitolla! ja! BTI:llä! on! ollut! useita! erimielisyyksiä! sopimuksen!

soveltamisesta.!!

!

Yleisradio! järjesti! keväällä! käännöstoimitusten! kilpailutuksen,! jonka! voitti! Lingsoft! Oy.!

Freelance9ammattiosasto!FAO:n! tietoon! tuli,! että!Lingsoft!Oy! tarjoaa! tyrmistyttävän!alhaisia!

palkkioita!hankkiessaan!Yleisradion!ohjelmille!kääntäjiä.!!

!

FAOn! kääntäjät! laativat! Yleisradiolle! kannanoton,! jossa! kiinnitettiin! huomiota! siihen,! ettei!

Lingsoft! ole! allekirjoittanut! Av9käännöstoimistojen! työehtosopimusta,! ns.! toimistotessiä.!

Samassa! yhteydessä! toistettiin! kääntäjien! jo! aiemmin! ilmaisema! huoli! siitä,! että! Yleisradio!

tilaa! käännöksiä! toimistoista,! joiden! maksamat! palkkiot! ovat! jopa! alle! puolet! alan!

työehtosopimuksissa! määritellystä! tasosta.! Lingsoftin! palkkiot! uhkaavat! alittaa! tämänkin!

tason.!!

!

Kannanotossa! todettiin,! että! Yleisradio! on! verovaroin! rahoitettu! julkisen! palvelun! yhtiö! ja!

vedottiin! Yleisradion! toimitusjohtaja! Lauri! Kiviseen,! joka! on! sanonut,! että! yhtiössä!

painotetaan!tilaajavastuuta!ja!vastuullisena!työnantajana!ja!vastuullisena!ostajana!toimimista.!

FAO!tarjoutui!keskustelemaan!yhtiön!kanssa!reilun!ostamisen!pelisäännöistä.!Kannanottoon!

saatiin!myös!RTTL:n!ja!YOT:n!allekirjoitukset.!

!

Vastineessaan!21.6.!Yleisradio!totesi!muun!muassa,!että!julkisessa!tarjouskilpailussa!Yle!ei!voi!

vaatia! tarjoajia! sitoutumaan! työehtosopimuksiin,! joilla! ei! ole! yleissitovaa! statusta:! "RTTL:n,!
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YOT:n!ja!FAO:n!kirjoituksessa!mainittu!käännöstoimistojen!työehtosopimus!ei!ole!yleissitova,!

joten!sitä!ei!voitu!tarjouspyynnössä!huomioida."!!!

!

SJL:n! edunvalvontajohtaja! Petri! Savolainen! kertoi,! että! Journalistiliitto! on! kutsunut! av9

käännöstoimistoja! seuraavan! vuoden! tammikuussa! pyöreän! pöydän! neuvotteluihin,! jotta!

käännöstoimistokentällä! vallitseva! tilanne! saataisiin! ratkaistua.! Myös! Lingsoft! oli! kutsuttu!

näihin!neuvotteluihin.!Päätettiin!katsoa,!löydetäänkö!asioihin!ratkaisuja!neuvottelu9pöydässä.!

!

!

6. ELOKUVA- JA TV-TUOTANTOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TILANNE 
!
Entistä!paremmin!tv9tuotantoyhtiöiden!tarpeisiin!vastaava!elokuva9!ja!tv9tuotantoja!koskeva!

työehtosopimus! astui! voimaan! 1.! toukokuuta! 2015.! Sopimusta! sovelletaan! PALTAn! jäsen9

yritysten! palveluksessa! oleviin! elokuva9! ja! tv9tuotantoalalla! työskenteleviin! työntekijöihin.!

Työehtosopimus!oli!voimassa!31.10.2016!saakka!ja!siihen!neuvoteltiin!kilpailukykysopimuk9

sen!mukainen!jatkoaika!31.10.2017!saakka.!

!

Jo!aikaisemmin!elokuva9ala!on!ollut! järjestäytynyttä,!mutta!tv9tuotantoyhtiöiden! järjestäyty9

minen!on!ollut!hyvin!vähäistä.!Toiveena!oli,!että!uusi!sopimus!saisi!myös!tv9tuotantoyhtiöitä!

liittymään!siinä!määrin!työnantajaliittoon,!että!sopimuksesta!tulisi!yleissitova.!Hyvä!uutinen!

oli!Moskito!Television!Oy:n!liittyminen!työnantajaliittoon.!Vielä!ei!kuitenkaan!yleissitovuutta!

ole!saavutettu.!

!

!
7.!SATOSEN!TYÖRYHMÄN!VAIKUTUKSET!YLEISRADIOSSA!
!

Yleisradiossa! oli! mullistusten! vuosi.! Edellisvuonna! Liikenne9! ja! viestintäministeriö! oli!

asettanut!parlamentaarisen!työryhmän!arvioimaan!Yleisradio!Oy:n!julkisen!palvelun!tehtävää!

ja! rahoitusta.! Arto! Satosen! johtama! työryhmä! ! oli! koolla! marraskuusta! 2015! kesäkuuhun!

2016.!

!

Työryhmän!linjaukset!olivat!suhteellisen!maltilliset:!Nykymuotoinen!julkisen!palvelun!media!

sai! vahvan! tuen.! Rahoituksen! tapaan! ja! tasoon! ei! ollut! tulossa! suuria! muutoksia,! mutta!

indeksikorotukset! jäädytetään! 201792019.! Hallintoneuvoston! ja! eduskunnan! roolia! oli!

tarkoitus! vahvistaa! ja! media9alan! yhteistyötä! tiivistää.! Ulkopuolisia! ostoja! esitettiin!

lisättäväksi! 30935! %! vuoteen! 2022! mennessä;! tämä! tarkoittaa! ostojen! lisäämistä! noin! 48!

miljoonasta!63!miljoonaan.!!

!

Linjausten! pohjalta! Ylen! toimitusjohtaja! Lauri! Kivinen! asetti! 11! työryhmää! selvittämään,!

miten! Satosen! ryhmän! linjaukset! ja! Ylen! kehittyminen! sovitetaan! yhteen.! Työryhmien! tuli!

auttaa! Ylen! johtoa! ratkaisemaan,! miten! esimerkiksi! varmistetaan,! että! talous! pysyy!

tasapainossa!ja!kuinka!painopistettä!saadaan!siirrettyä!tekemisestä!hankintoihin.!

!

Tekeillä! olivat! vuoden! 2017! budjetti! ja! toimintasuunnitelma,! joiden! tekoa!määräsivät! Ylen!

tiedotuksen! mukaan! paitsi! Satosen! ryhmän! linjaukset! myös! Ylen! oma! strategia! ja! sen!

kahdeksan! kehittämistavoitetta! vuosille! 2016–2020! –! näihin! kuului! mm.! laatuun!

panostaminen! määrän! sijasta,! Yle! Areenan! kehittäminen! tärkeimmäksi! jakelutieksi! ja!

kanavien! vähentäminen,! audiopalveluiden! ja! verkkopalveluiden! kehittäminen,! palveluiden!

tarjoaminen!nuorille!ja!yhteistyön!kehittäminen!yhtiön!sisällä!sekä!kumppaneiden!kanssa.!
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!

Luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! välitti! FAOn! hallitukselle! Kivisen! luottamusmiehille!

esittämän!toivomuksen!osallistumisesta!uudistustalkoisiin.!!

!

FAOn! hallitus! lähti! pohdinnoissaan! siitä,! että! FAOlla! on! myös! yrittäjäjäseniä! emmekä!!

suinkaan!vastusta!hankintoja,!jos!ne!ovat!reiluja.!!

!

Hallitus! linjasi! kaksi! toivomusta:! Ensinnäkin! toivoimme,! että! Yle! kohdistaisi! hankintansa!

pääsääntöisesti!niihin!tuotantofirmoihin,!jotka!ovat!mukana!Teatteri9!ja!mediatyöntekijöiden!

TESsissä.!Toiseksi! toivoimme,!että!Yle! lisäisi!Yhtyneet9työsuhteita!–!perustelimme! tätä!sillä,!

että! vaikka! kyse! on! työsuhteisesta! työstä,! henki! on! kuitenkin! sama! kuin! ulkopuolisissa!

ostoissa! eli! rahat! menevät! itsensätyöllistäjille.! Näin! Yle! voisi! olla! ylpeä! siitä,! että! on!

työvoimapolitiikassaan! kehityksen! kärjessä:! ainutlaatuinen! Yhtyneet9sopimus! on! halpa!

työnantajalle!ja!reilu!työntekijälle!ja!se!tuo!itsensätyöllistäjille!työtä.!

!

Luottamusmies! välitti! FAOn! hallituksen! terveiset! YOT:n! Arto! Niemiselle! sekä! YOT:n!

luottamusmiehille,!jotka!käsittelivät!asiaa!omassa!seminaarissaan!syyskuun!alussa.!

!

Mikään! ei! siis! suoranaisesti! ennakoinut! niitä! massiivisia! yhteistoimintaneuvotteluita,! jotka!

alkoivat!loppuvuodesta.!!

!

FAO!ei!myöskään!saanut!mitään!vastausta!viestiinsä.! Jääkin!nähtäväksi,!missä!määrin!FAOn!

toivomukset!tulevat!kuulluksi!Yleisradiota!uudistettaessa.!FAO!ei!kuitenkaan!ole!aivan!yksin!

ensimmäisen! ehdotuksensa! kanssa:! Toivomus! työehtosopimukseen! sitoutuneiden! tuotanto9

yhtiöiden! käytöstä! liittyy! näet!myös! Satosen! työryhmän! evästykseen,! ja!muistiotekstin!mu9

kaan! työryhmä! pitää! tärkeänä,! että! Yleisradio! toimii! vastuullisena! tilaajana:! "Kilpailut9

taessaan!tuotantoja!Ylen!tulee!valvoa,!että!sen!tilaamissa!tuotannoissa!noudatetaan! lakiin! ja!

työehtosopimuksiin!kirjattuja!reiluja!pelisääntöjä.!Ylen!tulee!valvoa!tilaajavastuulain!henges9

sä,!että!aikataulut,!rahoitus!ja!tuotantobudjetit!ovat!realistisella!tasolla!ja!palkat!alan!työehto9

sopimuksen!mukaisia."!

!

Myös! Yleisradion! suhtautuminen! FAOn! toivomukseen! Yhtyneet9freelancereiden! käytöstä!

ulkopuolisten!hankintojen!rinnalla!on!auki.!Satosen!työryhmän!viesti!on!kuitenkin!Ylen!sisällä!

tulkittu!niin,!ettei!Yhtyneet9freelancereiden!työ!kelpaa!ulkopuoliseksi!ostoksi.!Luottamusmies!

on!saanut!useita!yhteydenottoja!jäseniltä,!jotka!ovat!kertoneet!Yleisradion!painostavan!heitä!

ryhtymään!yrittäjiksi.!

!

!

8.!MUU!YHTEISTYÖ!YLEISRADION!KANSSA!
!
YLE! täytti! vuoden! aikana! 90! vuotta.! Syntymäpäivää! juhlittiin! 9.! syyskuuta.! Juhlaan! liittyen!

Yleisradio! teki! yleläisistä! videoesittelyjä.! Myös! FAOn! ! Anna9Liisa! Haavikosta! tehtiin! video.!

Anna9Liisa!on!pitkän!linjan!Yhtyneet9freelancer,!joka!on!vuosien!varrella!ehtinyt!olla!monessa!

mukana:! hän! on! ollut! muun! muassa! FAOn! puheenjohtaja,! Radio9! ja! tv9toimittajien! liiton!

varapuheenjohtaja,! Suomen! journalistiliiton! hallituksen! jäsen! sekä! RTTL:n! että! SJL:n!

tekijänoikeusvaliokunnan!puheenjohtaja!ja!Kopioston!hallituksen!jäsen.!

!

FAOn! luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! kutsuttiin! myös! Yleisradion! juhlaan! 9.! syyskuuta!

Finlandia9talolle.!!Ylen!henkilökunnan!909vuotisjuhlia!vietettiin!myöhemmin!päivällä!Ylen!!
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!

!

Studiotalossa! juonnetun! ohjelman,! kakun! ja! samppanjan! merkeissä,! ja! siellä! mukana! oli!

useampikin!faolainen.!!

!

!

&
YLEn 90-vuotisjuhlassa FAOa olivat edustamassa luottamusmies Ingrid Svanfeldt, hallituksen kääntäjäjäsen Kalle 
Niemi, puheenjohtaja Kirsi Mattila ja varapuheenjohtaja Hanna Onttonen. 
 

!

Pettymys! oli,! kun! Yleisradion! henkilöpoliittisessa! linjauksessa! ei! ollut! mitään! mainintaa!

freelancereista,! vaikka!FAOn!hallitus!oli! edellisenä!vuonna! jättänyt!oman!ehdotuksensa!kir9

jauksesta!YOT:n! luottamusmiehille,! joiden! esityksen!perusteella! YLE! linjauksen! laatii.! FAOn!

ehdotus! sisälsi! muun! muassa! ! ajatuksen! freelancereiden,! tuntityöläisten! ja! määräaikaisten!

aseman! parantamisesta! ja! näiden! eri! työntekijäryhmien! välisen! tasa9arvon! edistämisestä.!

Toivoimme! myös! Yleisradiolta! selkeän! freelancer9! ja! määräaikaisstrategian! laatimista:!
"Strategiassa! on! huomioitava,! että! tieto! töiden! jatkumisesta! tai! niiden! päättymisestä! on!

kerrottava! hyvissä! ajoin! Yleisradioon! sitoutuneille! freelancereille,! jotta! myös! heidän! olisi!

mahdollista! suunnitella! elämäänsä.!Näin! myös! nuorten! journalistisukupolvien! luottamus!

tulevaan!voi!säilyä,!sillä!yhä!useampi!alalle!tuleva!nuori!toimii!Yleisradiossa!freelancerina."!
!

Hyvä!uutinen!sen!sijaan!oli,!että!FAOn!hallituksen! jäsen!Miika!Lauriala!sai!henkilöstöjohtaja!

Teijo!Valtoselta!lupauksen,!että!vaikka!tänä!vuonna!asia!unohtui,!ensi!vuonna!Ylen!Hyvä!Päivä!

–kysely! eli! Yleisradion!henkilökunnalle! suunnattu! työhyvinvointikysely! lähtee!myös!määrä9

aikaisille,!tuntityöläisille!ja!freelancereille.!!

!

Syksyllä! Yleisradion! talousjohtaja! Maisa! Hyrkkänen! oli! kouluttamassa! YOT:n! luottamus9

henkilöitä! –! luottamusmiehiä,! puheenjohtajia! ja! hallituksen! jäseniä! –!Yleisradion!budjetoin9

nista.!FAOn!luottamusmies!Ingrid!Svanfeldt!osallistui!koulutukseen!ja!piti!sitä!antoisana.!FAO!

pyysi! vastaavaa! koulutusta! omille! ay9aktiiveilleen! ja! Maisa! Hyrkkänen! lupautuikin!

kouluttamaan! faolaisia! Ylen! taloudesta.! Koulutuksen! järjestäminen! siirtyi! kuitenkin! seuraa9

vaan!vuoteen.!

!

!
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9.!YRITTÄJÄTYÖN!HINNOITTELU!
!
Luottamusmies! neuvoo! myös! FAOn! yrittäjänä! toimivia! jäseniä! asiallisen! palkkiotason! ja!

sopimusehtojen!määrittelyssä.!

 
Ongelmaksi!on!muodostunut!se,!että!Yleisradio!ostaa!yrittäjä9freelancereilta!ohjelmia,!joiden!

palkkiot!määräytyvät!Yhtyneet9sopimuksen!mukaan,!mutta!palkkiossa!ei!ole!huomioitu!sitä,!

että! yrittäjän! on! maksettava! itse! oma! sosiaaliturvansa.! Yleisradio! kutsuu! näitä! palkkioita!

hankintapalkkioiksi.!Näistä!luottamusmies!ja!YLEn!HR!ovat!keskustelleet,!mutta!ongelmaa!ei!!

vielä!ole!!saatu!poistettua.!!

!

FAOn! ja! Yleisradion! työryhmäneuvotteluissa! esillä! on! ollut!mahdollisuus! poistaa! hankinta9

palkkiot! kokonaan! Yhtyneet9sopimuksesta,! ja! laatia! hankintana! tehtävälle! työlle! oma! sopi9

mus.! Työehtoneuvotteluissa! päätettiin! hankintatyöryhmän! perustamisesta! ja! tämän! työ9

ryhmän!tehtäviin!kuuluu!selvittää!asiaa!seuraavia!TES9neuvotteluita!varten!syksyllä!2017.!

!

FAO!pyrki!vuoden!aikana!useissa!eri!tilaisuuksissa!tukemaan!yrittäjien!mahdollisuutta!hinnoi9

tella!työnsä!oikein.!Asiaa!edistettiin!tiedotuksella,!mutta!myös!keskusteluissa!YLEn!edustajien!

kanssa.! Esimerkiksi! YLEn! luovien! sisältöjen,! LUSIn,! tuottajakoulutuksissa! syyskuussa!

huomioitiin!yrittäjätyön!hinnanmuodostus!myös!tekijän/yrittäjän!näkökulmasta.!!

!
!
10.!EDUNVALVONTAYHTEISTYÖ!YOT:N!KANSSA!
 
FAOn! luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! on! aktiivisesti! osallistunut! YOT:n! luottamusmiesten!

yhteisiin! kokouksiin! noin! kerran! kuukaudessa.! Näiden! kokouksien! yhteydessä! luottamus9

miehellä! on! ollut! mahdollisuus! saada! tukea! työhönsä! YLEn! pääluottamusmieheltä! Pike!

Epsteinilta,!sekä!muilta!YOT:n!yhdeltätoista!luottamusmieheltä.!!

!

Tapaamiset!ovat!myös!mahdollisuus!vaikuttaa!YLEn!pääluottamusmieheen!sekä!muihin!YLEn!

luottamusmiehiin!freeasioissa.!YOT:n!luottamusmiehet!ovat!kaikki!vakinaisessa!työsuhteessa!

toimivia! työntekijöitä,! jotka! ovat! työpaikallaan! tekemisissä! myös! freelancereiden! kanssa.!

Vuoden!aikana!luottamusmies!on!yrittänyt!kertoa!enemmän!freelancereiden!asemasta!näille!

avainhenkilöille!ja!ymmärrys!on!selvästi!parantunut.!Tätä!tärkeätä!yhteistyötä!pitää!kuitenkin!

jatkaa!ja!siihen!pitää!panostaa!myös!jatkossa.! 
!

Kevään!ja!kesän!aikana!esiin!tulleet!keskustelut!tuntipalkoista!ja!sekasopimuksista,!yrittäjäksi!

painostaminen!sekä!määräaikaiset!sopimukset,!joita!ei!enää!jatketa,!mutta!joista!osan!korvaa9

vat! Yhtyneet9sopimukset,! ovat! yhteisiä! huolenaiheita,! joiden! selvittelytyössä! FAO:n!

luottamusmies! ja!YOT:n! luottamusmies! Jyrki!Saarikoski!(Uutis9! ja!ajankohtaisohjelmat)!ovat!

tehneet!yhteistyötä.!!

!

FAOn! luottamusmies! on! päässyt!mukaan!myös! YLE9HR:n! ja! Ylen! luottamusmiesten! yhteis9

työhön.! FAOn! luottamusmies! on! kutsuttu!mukaan! YOT:n! luottamusmiesten! ja! YLEn! henki9

löstövastaavien! (HR)! yhteisiin! tapaamisiin! ja! seminaareihin! kuten! YLE!HR:n! vetäytymiseen!

18.! elokuuta! ja! Ylen! talousjohtajan! Maisa! Hyrkkäsen! budjettikoulutukseen! 14.! syyskuuta.!

Samoin!YOT:n! järjestämässä!syyskuisessa!Talon!päivät!9tapahtumassa! !FAOn!luottamusmies!

oli!mukana!tapaamassa!Ylen!johtoa.!

!
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!
III!TEKIJÄNOIKEUDET!
 
RTTL:n!ja!SJL:n!yhteinen!tekijänoikeusvaliokunta!
!

Yhdistetty!RTTL:n!ja!SJL:n!tekijänoikeusvaliokunta!toimi!toista!kautta.!FAO:n!edustajina!valio9

kunnassa! ovat! Anna9Liisa! Haavikko! ja! Kalle! Niemi.! Anna9Liisa! Haavikko! toimi! valiokunnan!

puheenjohtajana.!Valiokunta!on!hallitusten!valmisteluelin,! joka!pohjustaa! lausuntoja! ja!kan9

nanottoja.!Toimintavuoden!aikana!on!valmistauduttu!vuoden!2017!alussa!voimaan!tulevaan!

yhteishallinnointilakiin,! joka! sääntelee! tekijänoikeusjärjestöjen!kuten!esimerkiksi!Kopioston!

harjoittamaa!taloudellista!toimintaa.!Laki!asettaa!uusia!vaatimuksia!avoimuudelle!sekä!oikeu9

denhaltijoiden!ja!tekijänoikeusjärjestöjen!väliselle!asiakkuudelle.!

!

Uusintakorvaukset!
!

Vuoden!2010! jälkeen!Yleisradio!ei!enää!ole!maksanut!uusintakorvauksia!uusista!ohjelmista.!

Yhtyneet9sopimuksen! mukaisista! vanhoista! uusinnoista! Yleisradio! maksaa! könttäsumman,!

joka! tilitetään! vuosittain! jälkikäteen! Kopioston! kautta.! Korvaus! koskee! ennen! vuotta! 2010!

ensilähetettyjä! ohjelmia,! jotka! on! uusittu! vuoden! 2015! aikana.! Ennen! 1.8.2007! ensilähe9

tettyjen!ohjelmien!uusintakorvausprosentti!on!50!prosenttia,!ja!2008!ja!2009!ensilähetetyissä!

20!prosenttia.!Radiodokumentit!tulivat!kuitenkin!vasta!1.5.2010!Yhtyneet9sopimuksen!piiriin,!

joten!niiden!kohdalla!uusintakorvauksia!maksetaan!ennen!1.5.2010!ensilähetetyistä!ohjelmis9

ta!ja!niiden!uusintakorvausprosentti!on!aina!50!prosenttia.!!

!

Freesomesopimus!
!

Toimintavuoden! aikana! saatiin! Yleisradion! kanssa! sovittua!myös! freelancereiden! tekemien!

aineistojen! somekäytöstä.! Yle! voi! julkaista! Ylen! tuottamaa! aineistoa! Ylen! hallinnoimilla! ja!

verifioimilla! sosiaalisen! median! kanavilla.! Aineistot! voivat! sisältää! valokuvia,! klippejä! ja!

inserttejä!sekä!tuotantoryhmän!hyväksymää!materiaalia!tuotantoprosessista.!Lisäksi!sopimus!

kattaa!uutismateriaalin!suoratoiston!sosiaalisen!median!kanavilla.!Asiayhteydestä!tulee!käydä!

selkeästi!ilmi,!että!kyseessä!on!Ylen!sisältö.!Ensisijaisesti!käytetään!Ylen!vesileimaa.!

!

Myös! kokonaisten! ohjelmien! julkaisemisesta! sosiaalisen! median! viestintäkanavilla!!

neuvoteltiin.!Kokonaisten!ohjelmien! julkaisemisesta! sovittiin,! että!kokonaiset! televisioohjel9

mat!voidaan!julkaista!sosiaalisen!median!viestintäkanaville,!mikäli!Yle!on!sopinut!tästä!erik9

seen!puitejärjestelmän!kautta.!Tämä!tarkoittaa,!että!kokonaisista!ohjelmista!pitää!aina!tehdä!

erikseen!sopimus.!!

!

Pidä!kiinni!lompakostasi!–kampanja!
!
Tuotantoyhtiöt! alkoivat! vaatia! tekijöille! kuuluvia! verkkotallennekorvauksia! itselleen.!

Sopimuksiin! vaadittiin! kirjauksia,! joiden! mukaan! verkkotallennuspalveluista! ja! edelleen!

lähettämisestä! saatavat! tekijänoikeuskorvaukset! kuuluisivat! tuotantoyhtiöille.! Tuottajilla! on!

kuitenkin! omat! korvauksensa! Tuotos! ry:n! kautta! ja! tekijä! on! oikeutettu! saamaan! korvauk9

sensa!Kopioston!kautta,!joten!Kopiosto9korvaukset!eivät!kuulu!tuottajille.!Kopiosto!kampanjoi!

asiasta!loppuvuodesta!kirjeellä!jäsenjärjestöilleen!ja!laittoi!alkuvuodesta!2017!liikkeelle!Pidä!

kiinni!lompakostasi!9kampanjavideon:!https://www.youtube.com/watch?v=ETN06Fo9emA!

!
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Edustus!tekijänoikeusjärjestöissä!
!

Anna9Liisa!Haavikko!edustaa!FAOa!Kopioston!hallituksessa! ja!hän!kuuluu!Luovan!työn!teki9

jöiden! ja! yrittäjien! Lyhdyn! valtuuskuntaan.! Elokuussa!Anna9Liisa!Haavikko! valittiin! Lyhdyn!

valtuuskunnan!puheenjohtajaksi.!Lyhdyn!valtuuskunnan!jäsenet!osallistuvat!Lyhdyn!edunval9

vontatyöhön!sekä!toimivat!linkkinä!Lyhdyn!ja!luovan!alan!kentän!välillä.!

!

!
IV!FAON!STRATEGIA!
!

Perjantaina! 23.! syyskuuta! historian! siivet! havisivat,! kun! FAO! pohti! omaa! olemassaolon!

oikeutustaan! klassisen! SWOT9analyysin! pohjalta.! FAOn! hallitus! kokoontui! FAOn! luottamus9

miehen! Ingrid! Svanfeldtin! kutsumina! Siuntiossa.! Paikalla! olivat! lisäksi! tekijänoikeusvalio9

kunnan!puheenjohtaja! ja!Kopioston!hallituksen! jäsen!Anna9Liisa!Haavikko,!RTTL:n!asiamies!

Seppo!Metso!ja!Journalistiliiton!työehtoasiamies!Maija!Raninen.!

!

SWOT:analyysi!
!

Aloitimme! analysoimalla,! mitkä! ovat! FAOn! vahvuudet,! heikkoudet,! mahdollisuudet! ja! uhat.!

Vahvuuksiksi! koettiin! esimerkiksi! se,! että! freeyhdistys! kokoaa! suojiinsa! eri! alojen! ihmisiä,!

jonka!vuoksi! faolaisilla!on!koko!kenttä!hallussaan.!Lisäksi!muutoksen!seuraaminen!on! free9

lancereille!luontevaa.!Yleisradiolle!työskentelevien!freelancereiden!Yhtyneet9työehtosopimus!

on!ehdoton!vahvuus.!Vahvuuksiksi! koettiin!myös!motivoitunut!hallitus,! sitoutunut!porukka,!

vahva! johto! (hallitus,! puheenjohtaja,! luottamusmies)! ja! opiskelijat! –! tulevaisuuden! lupaus.!

FAOlla! on! myös! hyvä! yhteydet! liittoon! ja! muihin! ryhmiin.! Se! että! freelancereilla! on! kaksi!

yhdistystä! –! FAO! ja! Suomen! freelancejournalistit! SFJ! –! koettiin! sekä! vahvuudeksi! että!

heikkoudeksi.!

!

Myös! muut! heikkoudet! olivat! osittain! vahvuuksien! kääntöpuolia:! onko! meillä! esimerkiksi!

neuvotteluvoimaa,! kun! olemme! niin! kirjava! porukka?! Asioiden! käsittelykin! vie! aikaa,! kun!

joukko! on! niin! heterogeeninen.! Jotkut! kokevat! toimittajien! ja! av9kääntäjien! rinnakkaiselon!

heikkoudeksi.! Toiset! valittavat! aktiivisten! nuorten! puuttumista.! Ja! vaikka! Yhtyneet9TES! on!

voimavara,! jäsenistössä! on! paljon! myös! niitä,! joilla! ei! ole! työehtosopimusta.! Liittymistä!

pidettiin! vaikeana! ja! yhteyttä! kenttään! huonona.! Jäsenmaksun! määräytymisen! epäselvyys!

koettiin!koko!FAOn!heikkoudeksi.!Valitettiin!myös,!ettei!yhteistyö!muiden!järjestöjen!kanssa!

aina!suju.!!

!

Heikkouksissa! rypemisen! jälkeen! oli! hyvä! miettiä! FAOn! mahdollisuuksia:! Meneillään! on!

työelämän! murros,! jossa! FAOlla! on! hyvä! mahdollisuus! uudistua! ja! saada! uusia! jäseniä.!

Vähitellen!maailman! tilanne!on!ajamassa!kaikkea!media9alan!väkeä! freelancereiksi! –! ja!kun!

meitä!on!paljon,!meillä!on!neuvotteluvoimaa.!Alalla!on!myös!mahdollisuus!töiden!lisäämiseen.!

Tekijänoikeusrintamalla! olemme! vahvoilla,! sillä! Kopioston! jäsenistä! valtaosa! on! free9

lancereita.! Niin! työehtosopimus9! kuin! tekijänoikeuskoulutuskin! ovat! FAOlle! mahdollisuus.!

Avoimuus! jäsenistön! suuntaan! on!myös! suuri! voimavara:!mitä! enemmän! avaamme! toimin9

taamme! ja! esimerkiksi! luottamushenkilöiden! tehtävänkuvia,! sitä! enemmän!mahdollisuuksia!

meille!aukeaa!yhteistyöhön!ja!yhdessä!kehittymiseen.!

!

Pahin! uhka! FAOlle! on! tilanne,! jossa! FAO! ei! olisi! neuvottelupartneri! eikä!meillä! olisi! pääsyä!

neuvottelupöytiin.!Uhka!on!myös!se,!että!freelancereista!tulee!koelaboratorio,!jossa!testataan,!
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mitä! ihmisille! työelämässä! voi! tehdä.! Vaarana! on! myös,! että! freelancereiden! määrän!

kasvaessa! liikatarjonta! polkee! palkkiot! pohjamutiin;! samaan! suuntaan! voi! vaikuttaa! myös!

ilmainen! harjoittelijatyö! ja! muun! ilmaistyön! kuten! työnäytteiden! ja! kansalaisjournalismin!

lisääntyminen.!Jos!tekijänoikeus9osaaminen!ja!TES9osaaminen!jää!harvojen!käsiin,!muodostaa!

se!uhan!toiminnan!jatkumiselle;!samoin!se,!jos!nuoret!eivät!löydä!meitä!tai!jos!kaikki!toiminta!

on!kiinni!muutamassa!avainhenkilössä.!Iso!uhkakuva!on!jäsenkato!ja!se,!että!jäsenistö!ei!koe!

hyötyvänsä!FAOsta.!

!

FAOn!visio,!tehtävä!ja!tavoitteet!
!

SWOT9analyysin! jälkeen!mietimme!FAOn!visiota,!missiota! ja! tavoitteita.!Lopulta!päädyimme!

ytimekkäisiin!ja!konkreettisiin!määritelmiin:!

!

FAOn!visio!on!tasa9arvoinen!ja!turvallinen!työelämä.!

!

Tehtävämme!on!työskentely!paremman!työelämän!ja!parempien!työehtojen!eteen.!

!

Tavoitteemme!on!palkkiotason!nostaminen!sekä!entistä!parempi!työterveyshuolto!ja!sosiaali9

turva!freelancereille,!silpputyöntekijöille!ja!muille!itsensä!työllistäjille.!

!

!
Ahkeroinnin päätteeksi nostimme maljan FAOlle. Kuvassa Journalistiliiton lakimies Maija Raninen, FAOn  
hallituksen jäsen Nina Donner, Kopioston hallituksen jäsen Anna-Liisa Haavikko, samppanjaa tarjoilemassa 
FAOn hallituksen jäsen Kalle Niemi, hänen takanaan hallituksen jäsen Tiina Madisson, luottamusmies Ingrid  
Svanfeldt ja puheenjohtaja Kirsi Mattila. 

!
Jatkotoimet!
!

Ehdimme!päivän! lopuksi! vielä! suunnittelemaan! syksyn! toiminnan! tärkeimpiä! painopisteitä.!

Loppusyksyn! tärkein!konkreettinen! työelämäteko!olisi! tiedotus!1.! joulukuuta!voimaan!astu9

vasta!uudesta!Yhtyneet9työehtosopimuksesta,! jossa!asiat!on! ryhmitelty! entistä! loogisemmin!
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ja!kieltä!on!yksinkertaistettu.! Jos!sopimuksen! lisät!saadaan!aktiiviseen!käyttöön,!myös!palk9

kiotaso!nousisi.!Tuottajia!koulutetaan!ja!jäsenistö!tulisi!saamaan!uudistetun!työehtosopimuk9

sen!postitse!vielä!syksyn!aikana.!

!

Mietimme!myös!jäsenistön!koulutustarpeita!ja!pohdimme!keinoja!tavoittaa!opiskelijat.!!

!

Strategiapäivän!kruunasi!kävely!Sjundbyyn!linnaan!ja!opastettu!linnakierros.!

!

!
Sjundbyn linnan kivisen muurin edessä Miika Lauriala, Ingrid Svanfeldt, Nina Donner, Anna-Liisa Haavikko,  
Mirjami Ylinen, Kirsi Mattila, Seppo Metso, Tiina Madisson, Kalle Niemi, Maija Raninen ja Hanna Onttonen. 

!

Toimme! strategiapäivän! tuloksen! esille! kotisivuilla! ja! jäsenkirjeessä.! Korostimme,! että! ky9

seessä!on!yhden!päivän!aivoriihen!tulos.!Toive!on,!että!jäsenistö!ottaa!strategiaan!ja!sen!toteu9

tukseen!kantaa.!

!

Päätimme!myös,!että!strategia!tarkistetaan!joka!toinen!vuosi!eli!seuraavan!kerran!strategiaa!

uudistetaan!vuonna!2018.!

!
!
V!JÄSENTOIMINTA!
!
Opiskelijatapahtuma!
!

Opiskelijaseminaari!järjestettiin!21.!huhtikuuta!Metropolian!tiloissa.!FAOn!hallituksen!entiset!

opiskelijajäsenet!Inkeri!Alatalo!ja!Ari!Ojanperä!olivat!vielä!jossain!määrin!mukana!FAOn!opis9

kelijatapahtuman! järjestelyissä.! Päävastuu! oli! kuitenkin! ensimmäistä! vuottaan! opiskelleella!
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Kamilla! Rajanderilla.! FAOa! edusti! luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! ja! hän! oli! pyytänyt!myös!

SJL:n!tiedottajaa!Jaakko!Kilpeläistä!mukaan.!Haaga9Helian!opettaja!Anne!Leppäjärvi!osallistui!

paneeliin.! Tapahtuman! ohjelma! oli! hyvä,! mutta! osallistujamäärä! pieni.! Metropolian! omista!

opiskelijoista! suuri! joukko! oli! samana! päivänä! järjestetyssä! toisessa! tapahtumassa.! FAOn!

tiedotus!muille!oppilaitoksille!oli!epäonnistunut.!

!

FAOn!hallitus!päätti,!että!koska!monissa!journalismin!oppilaitoksissa!on!jo!omat,! laadukkaat!

seminaarinsa,!koetamme!jatkossa!saada!meiltä!puheenvuorot!oppilaitosten!seminaareihin.!!

!

Jäsenmatka!
!

FAOn!hallitus!oli!poikkeuksellisesti!päättänyt!jättää!jäsenmatkan!järjestämisen!väliin!vuonna!

2015.! Näin! säästyvät! arkistoapurahat! oli! päätetty! käyttää! vuoden! 2016! keväällä! tehtävän!

jäsenmatkan! tukemiseen.! Kun! käytettävissä! oli! kahden! vuoden! arkistoapurahat,! yhteensä!

8000! euroa,! oli! matkakohteeksi! mahdollista! valita! tavallista! kalliimpi! kohde,! Albania.!

Matkanjärjestäjäksi! saatiin! entinen! faolainen! ja! kokenut! Albanian! matkojen! järjestäjä! Nils9

Erik!Friis.!Marraskuussa!2015!tuli!hakuun!maaliskuussa!2016!Albaniaan!tehtävä!jäsenmatka.!!

!

Albanian!jäsenmatkalle!tuli!määräaikaan!mennessä!ennätysmäärä!ilmoittautuneita:!31,!joista!

kaksi! opiskelijaa.! Matkalle! lähti! 20! arkistoapurahoin! tuettua! jäsentä! ja! 2! opiskelijajäsentä,!

joita!tuettiin!jäsentoimintarahoista.!Lisäksi!suuren!suosion!vuoksi!päätettiin,!että!mukaan!voi!

lähteä! myös! maksamalla! matkasta! täyden! hinnan! ja! mukaan! lähti! vielä! kaksi! jäsentä.!

Oppaamme!Nils9Erik!Friis!mukaan!lukien!meitä!oli!yhteensä!25.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!
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!

!

!
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Monipuolisen! ohjelman! ansiosta! saimme! kattavan! kuvan! Albanian! kulttuurista,! historiasta!

nykypäivästä.!Tutustuimme!Tiranan!nähtävyyksiin,!historialliseen!Krujën!basaariin!ja!linnaan!

sekä! tavalliseen! albanialaiseen! kotiin! Fushe!Krujëssa,! vierailimme!myös! Elbasassa! ja! tutus9

tuimme! diktaattori! Enver! Hoxhan! rakennuttamiin! bunkkereihin,! vierailimme! viinitilalla! ja!

tutustuimme!Unescon!maailmanperintöön!kuuluvaan!Beratin!vanhaan!kaupunkiin! ja!muihin!

nähtävyyksiin!sekä!Durresin!amfiteatteriin!ja!rantabulevardiin.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Matkan!ammatillista!puolta!edusti!vierailu!News249kanavan!uutisstudioilla.!News249kanava!

tuottaa!ohjelmaa!moneen! jakelukanavaan! ja!nauttii! albanialaisyleisön! luottamusta.!Tutustu9

mispäivänä!uutisotsikoihin!nousi!pääministeri!Juha!Sipilä.  
 
Lisäksi! järjestettiin! mediaseminaari,! jossa! mukana! olivat! Albanian! journalistiliiton!

puheenjohtaja! Aleksander! Çipa,! Agon! Channelin! uutistoiminnan! päällikkö! Sonila! Meço,!
Artur! Kopani,! joka! on! Albanian! yleisradioyhtiön! RTSH:n! entinen! johtaja! sekä! Penin!
puheenjohtaja!Entela!Kasi.!!
!

Albanian! journalistiliittoa! johtava!Aleksander! Çipa! kertoi! Albanian!mediakentästä.! Pienessä!

maassa! on! hämmästyttävä!määrä! jakelukanavia:! 23! päivittäin! ilmestyvää! sanomalehteä,! 72!

radiota,! 100! tv9kanavaa,! 124! kaapelikanavaa! ja! noin! 600! online9mediaa.! Journalistien!

palkkojen! maksussa! on! kuitenkin! jatkuvasti! ongelmia.! Samoin! sananvapauden! toteutumi9

sessa.!

!
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Seminaarissa! käsiteltiinkin! varsin! suorasanaisesti! Albanian! sananvapaustilannetta! ja!

journalistien! työoloja.! Sonila! Meҫo! kertoi! työpaikastaan! Agon! Channelista,! jonka! uutistuo9
tantoa!hän! johti.!Kanava! tuotti!uutisia!Albanian! lisäksi! Italiaan.!Sittemmin!Albanian!hallinto!

pakotti!kanavan!lopettamaan!toimintansa.!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
FAOn jäsen Eero Mattila kuvasi jäsenmatkan mediaseminaarin. Oikealla yläkulmassa panelisteja: Albanian 
journalistiliiton puheenjohtaja Aleksander Çipa, Albanian yleisradioyhtiön RTSH:n entinen johtaja Artur Kopani ja Agon 
Channelin uutistoiminnan päällikkö Sonila Meço.!

!

Artur! Kopani! kirjoittaa! tällä! hetkellä! salanimellä,! jotta! voi! säilyttää! journalistisen! riippu9

mattomuutensa.! Viimeiset! viisi! vuotta! hänen! urallaan! ovat! olleet! hankalia.! Kesällä! 2015!

Kopani!tuli!Suomeen!turvapaikanhakijaksi.!Hän!ehti!asua!Suomessa!20!kuukautta,!ennen!kuin!

kielteisen!päätöksen!saatuaan!palasi!Tiranaan.!

!

Entela! Kasi! vetää! Albanian! PEN9järjestöä.! Kirjailijana! hän! kantaa! huolta! siitä,! minkälainen!

perintö! albanialaisnuorille! jätetään! ja!miten! se! saa! heidät! jäämään! kotimaahansa.! Hän! teki!

pohjatyön!seminaaria!varten!ja!osallistui!kanssamme!myös!vierailuumme!News249kanavalla.!!

!!

Jäsenmatkalle!osallistuneet!tekivät!useita!juttuja!Yleisradioon!ja!Sveriges!Radioon,!Airi!

Leppänen!kirjoitti!matkasta!Liiton!arkkiin!ja!lisäksi!kirjoitettiin!ainakin!yksi!kolumni!ja!yksi!

matkablogi.!FAOn!hallituksen!jäsen!Eero!Mattila!tallensi!seminaarin!kokonaisuudessaan.!Hän!

myös!editoi!matkasta!noin!209minuuttisen!videon!youtube9kanavalle:!

https://www.youtube.com/watch?v=cHlXh2Jdjv8!

!

Loppuvuodesta! hallitus! aloitti! vuoden! 2017! Berliiniin! suuntautuvan! jäsenmatkan! suunnit9

telun.!!
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!
Elokuvailta!
!

Perinteeksi! muodostunut! FAOn! ja! YMT:n! yhteinen! elokuvailta! järjestettiin! vuoden! aikana!

Kinopalatsissa!kaksi!kertaa.!YMTin!jäsen!Ilkka!Vanne!huolehti!tilaisuuksien!järjestämisestä!ja!

kustannukset! on! perinteisesti! jaettu.! FAOn! huonon! taloudellisen! tilanteen! vuoksi!

jälkimmäisen!elokuvaillan!kustannuksista!vastasi!kuitenkin!YMT;!vastavuoroisesti!on!sovittu,!

että!vuonna!2017!FAO!kustantaa!kevään!elokuvaillan!kokonaan.!

!

Keväällä! 27.4.! ohjelmassa! oli!Mikko!Kuparisen! ohjaama! ja! käsikirjoittama!2& yötä& aamuun.!
Ennen!näytöstä!Mikko!Kuparinen!oli!paikalla!kertomassa!elokuvastaan! ja!näytöksen! jälkeen!

oli!varattu!aikaa!myös!keskustelulle.!Elokuva!herätti!myös!paljon!keskustelua.!

!

Syksyn!elokuvailta! järjestyi!30.!marraskuuta.!Tilaisuudessa!nähtiin! Juho!Kuosmasen!ohjaa9
ma!Hymyilevä&mies! ja!Kuosmanen!oli!paikalla!keskustelemassa!elokuvastaan.!Keskustelu!oli!
vilkasta,!ja!jatkoilla!osa!faolaisista!jatkoi!keskustelua!vielä!ay9asioidenkin!parissa.!

!

Sovittu!juttu!–kampanja!ja!pikkujoulut!!
!

FAO! järjesti! Sovittu& juttu! –kampanjan! uudistetun! Yhtyneet9sopimuksen! ja! uuden! työsopi9
muksen! liitteen! tunnetuksi! tekemiseksi.! Jäsenistölle! suunnattu! kampanja! toteutettiin! kaksi9

vaiheisena:! Viikolla! 47! kaikille! FAOn! jäsenille! postitettiin! saatekirjeen! kera! uusi,! painettu!

Yhtyneet9sopimus.!Samalla! toistettiin!aiemmin!sähköisenä! lähtenyt!viesti,! että!uusi! sopimus!

löytyy! myös! Journalistiliiton,! RTTL:n! ja! FAOn! kotisivuilta! ja! kutsuttiin! jäsenistö! 14.12.!

järjestettyihin!pikkujouluihin.!FAOn!hallitus!toteutti!postituksen!talkootyönä.!

!

Kampanjan! toisessa! vaiheessa!

kokoonnuttiin! Suomen! journalisti9

liiton! tiloihin! Hakaniemeen! pikku9

jouluihin,! joiden! yhteydessä! luotta9

musmies!veti! jäsenistölle! tietoiskun!

uudistetusta! sopimuksesta! sekä!

uudesta!työsopimuksen!liitteestä.!

!

FAOn! hallituksen! jäsenet! koriste9

livat! SJL:n! ison! kabinetin,! ja! SJL! ja!

FAO! jakoivat! tarjoilun! kustannuk9

set.! Paikalla! oli! pitkälti! kolmatta9

kymmentä!jäsentä.!

!

Luottamusmiehen! esitys! Yhtyneet9

sopimuksesta! ja! työsopimuksen! liitteestä!herätti! suurta!mielenkiintoa! ja! jäsenet! kysyivät! ja!

keskustelivat!vilkkaasti!freelancereiden!tilanteesta!Yleisradiossa.!

!

Särön!residenssi!
!

Särön!Oder9residenssi!Frankfurt!an!der!Oderissa!avasi!ovensa!10.12.2016!ja!FAOlle!tarjottiin!

mahdollisuutta! liittyä! residenssin!käyttäjäyhteisöksi.!Käytännössä! tämä! tarkoittaa,! että!FAO!
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voi! varata! 298! viikkoa! jäsenilleen! tarjolla! olevina! aikoina.! FAO! voi! myös! tukea! jäsenten!

residenssityöskentelyä!Jokes9apurahoista.!

!

Saksan! ja! Puolan! välisen! rajajoen! ääressä! osoitteessa! Ziegelstrasse! 20! sijaitseva! Oder9

residenssi! toimii! samoilla! periaatteilla! kuin! aikaisemmin! Berliinissä! sijainnut! residenssi:!

vierailuaika! on! pääsääntöisesti! vähintään! kaksi! viikkoa.! FAO! on! varannut! jäsenistölleen!

residenssijakson! elokuulta! 5.8.! –! 19.8.2017.! Residenssi! ja! siihen! liittyvä! Jokes9stipendi!

päätettiin!laittaa!hakuun!keväällä!2017.!

!

!

VI!KANSAINVÄLINEN!TOIMINTA!!
!
1.!POHJOISMAINEN!YHTEISTYÖ!
!

FAOn!vuosikokouksessa!29.!maaliskuuta!2016!vieraili!jo!miltei!perinteeksi!muodostuneeseen!

tapaan!pohjoismaista!edustustoa:!tervehdyksensä!toivat!Ruotsin!freelancer9yhdistyksen!halli9

tuksen!puheenjohtaja!Rickard! Jakbo!sekä!Tanskan! freeyhdistyksen!hallituksen! jäsen! ja!poh9

joismaisen!työryhmän!vetäjä!Morten!Bergholt!Tanskasta.!!

!

Vuosikokouksen! alussa! esitettiin! myös! FAOn! varapuheenjohtajan! Hanna! Onttosen! tekemä!

video,! joka! esitteli! edellisen! vuoden! marraskuussa! järjestettyyn! Mini! Top! Meetingiin! osal9

listuneiden!freelancereiden!näkemyksiä!pohjoismaisen!yhteistyön!hyödyistä.!

!

Freelancereiden! pohjoismainen! yhteistyö! on! ollut! myllerryksessä! jo! pitkään.! Ruotsin! free9

yhdistyksen! taloudellisista! ongelmista! lähtenyt! koko! toiminnan! uudelleenarviointi! jatkui!

edelleen.!Samalla!yhteistyötä!kuitenkin!halutaan!tiivistää,!sillä!freelancereiden!ongelmat!ovat!

samankaltaisia!kaikissa!Pohjoismaissa.!!

!

Ennen! toukokuista! Top! Meetingiä! työtä! tehtiin! Pohjoismaisessa! työryhmässä,! jossa! FAOa!

edusti!Nina!Donner.!

!

Top!Meeting!Norjan!Ilsetrassa!
!

Pohjoismaisen!työryhmän!tehtävä!oli!tehdä!Top!Meetingiin!ehdotus!pohjoismaisen!yhteistyön!

uudistamisesta.! Tarkoitus! on! tiivistää! toimintaa! ja! saada! se! entistä! kustannustehokkaam9

maksi! ja! joustavammaksi,! esitettiin! esimerkiksi! mahdollisuutta! järjestää! 29päiväinen! semi9

naari!perinteisen!39päiväisen!sijasta.!Työryhmällä!heräsi!kiinnostus!työn!edetessä!myös!koko9

naisvaltaiseen! yhteistyön! tiivistämiseen,! jotta! pohjoismaiset! freelancerit! kokisivat! saavansa!

yhteistyöstä!hyötyä.!!

!

Tämä! Pohjoismaisen! työryhmän! ehdotus! käsiteltiin! Top! Meetingissä! Norjan! Ilsetrassa! 19.9

20.5.2016.! Kokous! oli! riitaisa,! kun! osa! osallistujista! vastusti! muutoksia! ja! osa! taas! olisi!

tahtonut! muuttaa! perinteitä! ehdotettuakin! enemmän.! Uudet! pohjoismaisen! yhteistyön!

suuntaviivat! saatiin! kuitenkin! sovittua:! yhteistyön! halutaan! olevan! entistä! joustavampaa;!

koordinaattorin!korvaa!Pohjoismainen&komitea&(Nordic!Committee),!jossa!kehitetään!yhteistä!
edunvalvontaa;! säästösyistä! Mini! Top! Meetingit! muutetaan! sähköisiksi! ja! Top! Meetingiin!

osallistuvien! hallitusten! jäsenten! määrää! rajoitetaan.! Uudistuneesta! yhteistyöstä! voi! lukea!

Radio9!ja!tv9toimittajien!liiton!sivuilta!osoitteesta:!!

https://www.rttl.fi/hallinto/the9nordic9freelance9organisatio/!
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!

Top! Meetingiin! osallistuivat! hallituksesta! puheenjohtaja! Kirsi! Mattila,! Pohjoismaisen!

työryhmän! edustaja! Nina! Donner! sekä! Miika! Lauriala.! Lisäksi! Top! Meetingiin! osallistui!

luottamusnainen!Ingrid!Svanfeldt.!Journalistiliitosta!osallistui!Suomen!freelance9journalistien!

työehtoasiamies! Jussi! Salokangas,! SFJ:sta! olivat! paikalla! myös! toiminnanjohtaja! Anna!

Kähkönen! ja! SFJ:n! hallituksen! varapuheenjohtaja! Noora! Vaarala! ja! hallituksen! jäsen! Petri!

Juola.!!

!

Koska! Top! Meetingissä! päätettiin,! että! Pohjoismainen! komitea! keskittyy! edunvalvonta9

kysymyksiin,!FAOn!edustajaksi!komiteaan!valittiin!Ingrid!Svanfeldt.!!

!

SFJ! ilmoittautui! järjestämään! seuraavan! seminaarin! Suomessa.! Koska! edellinen! Suomen!

seminaari! vuonna!2013!oli! FAOn! järjestämä,!katsoi! SFJ,! että!päävastuu!kuuluisi! tällä!kertaa!

sille.!

!

Pohjoismainen!freeseminaari!
!
Pohjoismainen! freeseminaari! järjestettiin! 20.922.! toukokuuta! upeassa! Hafjelltoppenin!

vuoristokylässä,!Lillehammerin!pohjoispuolella.!Suomesta!mukana!oli!30!freelanceria;!FAOsta!

16! ja! Suomen! freelance9journalisteista! 14.! Lisäksi! paikalla! oli! koulutuspäällikkö!Nina!Porra!

Suomen!journalistiliitosta.!!

 
 
!

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohjoismainen freeseminaari järjestettiin Norjan Ilsetrassa. FAOn varapuheen-johtaja Hanna Onttonen syöttää perin-
teisessä pesäpallopelissä ja hallituksen jäsenet Tiina Madisson ja Irmeli Heliö valmistautuvat iltajuhlaan keskittymällä 
iPadeihinsa. Vapaa-ajalla pulahdettiin lämpimään ulkouima-altaaseen.!
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!

!

Seminaarin! aiheita! olivat! freelancereiden! työtilanne,! pakolaiskysymykset! ja! toimittajien! työ!

kriisialueilla.! Avauksessa! painottuivat! myös! ammattiyhdistysasiat:! Bergenin! yliopiston!

professori!Frank!Aarebrot!pohti!median!kaupallisuuden!vaikutusta!toimittajan!työhön!ja!ay9
veteraani,! nykyään! konsulttina! toimiva!Rolf! Utgård! kysyi,! onko! toimittajista! tulossa! nippu!
tilapäisiä! tarvittaessa! töihin! kutsuttavia! työläisiä.! Paneelissa! keskusteltiin! freelancerin!

tulevaisuudesta! liiton! perspektiivistä;! ikävä! kyllä! yhtään! suomalaista! ei! paneelissa! ollut!

mukana.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Guardianista! seminaarissa! oli! kaksi! vierasta:! Jon! Henley,! joka! on! perustanut! Guardianin!
videojournalismiin! keskittyneen! osaston! ja! videojournalisti! John! Domokos,! jonka! monet!
tuntevat! Facebookissa! levinneistä! tarinoista! kuten! Kunkush9kissasta,! joka! pakomatkalla!

Irakista!eksyy!perheestään!mutta!lopulta!löytää!tiensä!takaisin!perheensä!luo.!!

!

Myös!toimittajat! Jemenistä,!Valko9Venäjältä! ja!Gazasta!kertoivat!oman!tarinansa!vainottuina!

ja! pakolaisina.! Seminaarissa! esitettiin! myös! Mohamed! Jabalysin! dokumentti! Ambulance.!
Jabalys! oli! kuvannut! 51! päivän! ajan! ambulanssin! työtä! Gazassa,! keskellä! etulinjaa! vuonna!

2014.!Seminaarin!viimeisessä!luennossa!Dagbladetin!Anders!Fjellberg!ja!kuvaaja!Tomm!W.!
Christiansen! kertoivat,! miten! kirjoittivat! artikkelin! The& Wetsuit& Mystery! –! märkäpuvun!
mysteeri!–!jälleen!oli!kyse!pakolaisista!kuten!lähes!kaikissa!seminaarin!luennoissa.!

!
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Pohjoismaisen!yhteistyön!ansiosta!saatoimme!jälleen!vuoden!tauon!jälkeen!osallistua!erittäin!

tasokkaaseen!ja!mielenkiintoiseen!seminaariin.!

!

Pohjoismainen!edunvalvonta!!
!
Kesäkuussa!uusi!pohjoismainen!edunvalvontaan!perehtyvä!ryhmä!–!Pohjoismainen!komitea!!

–!aloitti!työnsä.!FAO:n!edustaja!ryhmässä!on!luottamusmies!Ingrid!Svanfeldt.! 
!

Pohjoismainen! komitea! kokoontuu! säännöllisesti,! vähintään! kuusi! kertaa! vuodessa.!

Kokoukset!toteutetaan!pääsääntöisesti!sähköisesti,!mutta!joka!vuosi!komitea!kokoontuu!myös!

jonkun!jäsenyhdistyksen!vuosikokouksen!yhteydessä.!Vuonna!2016!tällainen!kokous!oli!17.–

18.!syyskuuta!Oslossa!norjalaisten!vuosikokouksen!yhteydessä.!!

!

Ensimmäisessä! sähköisessä! kokoontumisessa! kesäkuussa! komitean! sihteeriksi! valittiin!

Anette! Andresen! Norjasta;! Ingrid! valittiin! varasihteeriksi.! Sihteeri! hoitaa! komitean!

kokouskutsut! ja! pöytäkirjat.! Lisäksi! pohjoismaisilla! hallituksilla! on! oma! suljettu! Facebook9

ryhmä! Nordic& freelance& board& members,! johon! komitea! toivoo! hallitusten! jäsenten! osallis9
tuvan.!

!!

Ensimmäisiä! aiheita! ovat! olleet! muun! muassa! työn! organisointi! ja! tutustuminen! muiden!

Pohjoismaiden! ammattiyhdistysliikkeiden! freelancertyöhön.! Tarkoitus! on! oppia! toisilta! ja!

löytää!asioita,!joissa!on!mahdollista!tehdä!konkreettista!yhteistyötä.!Tähän!liittyy!myös!tärkeä!

ja! ajankohtainen! keskustelu! freeyrittäjien! neuvottelumahdollisuuksista,! ilman! että! tämä!

tulkitaan!kartelliksi.!Myös!mahdollisista!!yhteisistä!vakuutuksista!on!keskusteltu.!Aiheena!on!

ollut!myös!freeseminaarin!järjestelyt,!josta!Nina!Donner!oli!valmistellut!perusteellisen!oppaan!

ehdotuksineen!ja!vinkkeineen.!!

!

!

2.!VIKES!
!

Vikes,! Viestintä! ja! kehitys! 9säätiö,! on! journalistien! oma! kehitysyhteistyöjärjestö,! joka! tukee!

hankkeillaan!demokratiaa,! sananvapautta! ja!media9alan! ihmisten!ammattitaitoa! ja! toiminta9

edellytyksiä.! FAO! on! vuodesta! 2015! ollut! yksi! Vikesin! 29:stä! taustayhteisöstä.! Vikesin!

toiminnanjohtaja!Niklas!Kaskeala!koordinoi!Vikesin!hanketoimintaa.!!

!

Vikesin! vuotta! leimasivat! hallituksen! päättämät! leikkaukset! kehitysyhteistyömäärärahoihin.!

Hankkeita!oli!pakko!karsia,!ja!ulkoministeriöltä!haettiin!tukea!kuudelle!hankkeelle!aikaisem9

man! 12! sijasta.! Lopulta! vain! neljä! hankkeista! sai! rahoituksen.! Marraskuussa! Vikes! uudisti!

strategiansa.!Strategiatyöpajaa!veti!Kaisu!Tuominen!Osuuskunta!G9:stä.!

!

VIKESin!valtuuskunta!kokoontuu!keväällä!ja!syksyllä.!Kevätkokous!oli!25.!toukokuuta.!FAOlla!

on!Vikesin!taustayhteisönä!mahdollisuus!lähettää!yksi!äänivaltainen!edustaja!valtuuskunnan!

kokoukseen! ja!FAO! lähetti! !Katri!Nisulan.!Myös!Mirjami!Ylinen!osallistui! kokoukseen! tutus9

tuakseen!Vikesin!toimintaan.!

!

Uusi! hallitus! valittiin! 19.! joulukuuta! valtuuskunnan! syyskokouksessa.! FAOn! puheenjohtaja!

Kirsi! Mattila! on! ollut! Vikesin! hallituksessa! RTTL:n! edustajana.! Tänä! vuonna! Kirsi! Mattila!

vetäytyi! pois! hallitustyöstä.! Valtuuskunta! valitsi! RTTL:n! esittämän! Aura! Neuvosen! ja! FAOn!
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esittämän!Katri!Nisulan!Vikesin!uuteen!hallitukseen.!Hallituksen!puheenjohtajana!jatkaa!Juha!

Rekola.!!

!

3.!KANSAINVÄLINEN!JAOSTO!
!

FAOn!ja!SFJ:n!yhteisellä!kansainvälisellä!jaostolla!ei!ole!ollut!toimintaa!vuoden!aikana.!!

!

VII!TIEDOTUS!
!

Yhdistyksen! toiminnasta! tiedotettiin! Liiton! Arkissa,! Journalistissa! ja! sähköpostitse.!

Puheenjohtaja! jatkoi!FAOn!terveisten!kirjoittamista;! terveisissä!hän!käsittelee! freelancereita!

koskevia! uutisia,! kertaa! meneillään! olevat! apurahahaut! sekä! kokoaa! tiedot! tulevista!

koulutuksista! ja! muista! tapahtumista.! Ari! Ojanperä! jatkoi! puolestaan! FAOn! kotisivujen!

(www.fao.fi)!nettivastaavana.!

!

Miika! Lauriala! jatkoi! FAOn! suljetun! Facebook9ryhmän! päävastuullisena! päivittäjänä.! Myös!

luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt! ja! puheenjohtaja! päivittivät! ahkerasti! sivuja.! Toiveena! on!

ollut,!että!suljettu!ryhmä!innostaisi!ihmisiä!myös!keskusteluun.!!

!

Halutessaan! yhdistyksen! jäsenet! voivat! liittyä! Suomen! freelancejournalistien! ja! FAOn!

yhteiseen!Freeluetteloon!(www.freeluettelo.fi).!Sivuille!on!mahdollista! luoda!omia!kotisivuja!

vastaava!tietopankki;!näin!luetteloa!voi!käyttää!oman!työn!markkinointiin.!

!

Näkyvyys!Liiton!Arkissa!ja!RTTL:n!on:line!sivustolla!
!

Kirsi!Mattila!ja!Tiina!Madisson!jatkoivat!Radio9!ja!tv9toimittajien!liiton!tiedotustoimikunnassa.!

Toimikunta! toteutti! Nettiarkin! jalostamisen! jatkuvasti! päivitettäväksi! verkkojulkaisuksi,! ja!

vastaa! muutenkin! on9line9sivuston! samoin! kuin! painetun! Liiton! Arkin! sisällöstä.! Tiina!

Madisson!taittaa!Liiton!Arkin.!

!

Kirsi!Mattila!kirjoitti!puheenjohtajan!kolumnia!RTTL:n!Liiton!arkkiin!ja!on9line!sivustolle.!

!!

Kevään!Liiton!Arkissa!oli!Airi!Leppäsen!juttu!FAOn!jäsenmatkasta!Albaniaan;!Päivi!Kapiainen9

Heiskanen! oli! ottanut! jutun! kuvat.! Lisäksi! puheenjohtaja! oli! kirjoittanut! kolumnin! FAOn!

jäsenistä!tilastojen!valossa.!

!

Keväällä! on9line9lehdessä! oli! Päivi! Kapiainen9Heiskasen! juttu! Noda9seminarista,! Ari! Ojan9

perän!juttu!FAOn!opiskelijaseminaarista!21.!huhtikuuta!ja!Irmeli!Heliön!juttu!Norjassa!touko9

kuussa! pidetystä! Pohjoismaisesta! freeseminaarista;! Tiina! Madisson! oli! ottanut! Norja9jutun!

kuvat.!!
!
Syksyllä!on9line9lehdessä!oli! kaksi!Kirsi!Mattilan!Afganistan9aiheista! juttua:! juttu!Afganistan&
naisten&silmin!–valokuvanäyttelystä!Helsingissä!Sanomatalon!galleriassa!ja!juttu!toimimisesta!
Afganistanissa!elokuvafestivaalin!tuomariston!jäsenenä.!

!

Vuoden!toinen!painettu!Liiton!arkki!ilmestyi!valtuustoviikolla!(viikko!49).!Lehdessä!oli!muun!

muassa!lehden!taittajan!Tiina!Madissonin!juttu!siitä,!millaista!oli!tulla!virolaisena!toimimaan!

Suomen! mediassa! ja! Kirsin! juttu! SJL:n! osuuskunnasta! Mediakunnasta.! FAO! oli! esillä! myös!
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tapahtumakuvakoosteessa:!Kuusikkopäivillä!faolaiset!olivat!kertomassa!freelancereiden!tilan9

teesta!ja!FAOn!omaa!strategiapäivää!vietettiin!Siuntiossa.!

!
!
VIII!KOULUTUS!
!
Koska! FAO:n! omat!mahdollisuudet! tarjota! jäsenistölle! koulutusta! ovat! rajalliset,! FAO!pyrkii!

tiedottamaan! apurahoista! ja! muusta! koulutustarjonnasta! mahdollisimman! tehokkaasti!

sähköpostitse,!FAO:n!terveisissä,!kotisivuilla!ja!Facebookissa.!

!

!
1.!APURAHAT!JATKO:!JA!TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN!
!

JOKES9apurahoja! jaettiin! keväällä! Pohjoismaiseen! freeseminaariin! osallistumiseksi! Daniela!

Anderssonille,!Päivi!Kapiainen9Heiskaselle,!Olli!Pellikalle!ja!Ingrid!Svanfeldtille.!Kukin!sai!450!

euron!apurahan.!
!
Toinen! JOKESin! apurahahaku! oli! kesällä.! Avustuksia!myönnettiin! yhteensä! 8200! euroa,! 13!

hakijalle.!Yhteensä!hakijoita!oli!17,!ja!haettu!tukisumma!oli!20!589!euroa.!

!

Avustusta!saivat:!Jyrki!Liikka,!Nina!Malmberg!ja!Leena9Sinikka!Peltokangas!Helsinki&Scriptiin!
osallistumiseen,!Charlotte!Airas!ranskan!kielen!kirjoittamiskurssiin!Pariisissa,!Nanette9Maria!

Forsström!arabian!opiskeluun!Rabatissa,!Anni!Koskenniemi!viron!kielen!ja!kulttuurin!kurssiin!

Tartossa,!Saara!Liikanen9Renger!valokuvakoulutukseen!Pariisissa,!Carlos!Marroquin!Directing&
actors! –työpajaan! osallistumiseen! Lontoossa,! Nina! Normann! Adobe! Premiere! Pro! CC9
peruskurssiin,!Karin!Nynäs9Aspo!kääntäjäseminaariin!osallistumiseen,!Helena!Sorvali!Keudan!

tv9dokumenttikoulutukseen,!Tarja!Sahlsten!kääntäjäkonferenssiin!San!Franciscossa!ja!Sakari!

Suuronen!Aristoteles9työpajaan!osallistumiseen!Romaniassa.!
!

Päivi! Nikkilä! ja! Tapani! Niemi! pyysivät! vuonna! 2015! myönnetyn! ja! kerran! jo! siirretyn!

apurahan!siirtämisestä!vuodelle!2017.!Molempien!apuraha!siirrettiin!vuodelle!2017.!

!

Nina! Norman! pyysi! apurahalle! vuodelle! 2016! myönnetyn! apurahan! siirtoa! vuodelle! 2017,!

siirto!myönnettiin. 
!

Sekä! vuoden!2016! arkistoapurahaa! että! edellisvuodelta! säästynyt! arkistoapuraha,! yhteensä!

8000!euroa!käytettiin!Albanian!jäsenmatkan!tukemiseen.!!

!

Jäsenille! tiedotettiin!myös! RTTL:n! koulutusrahaston! apurahahausta.! Nina! Donner! oli! FAOn!

edustaja!koulutusrahastossa.!Hakuaika!oli!13.10–4.11.!ja!jaossa!oli!16!000!euroa.!

!

!
2.!SJL:N!TARJOAMA!KOULUTUS!
!

Mitä!on!olla!free?!
!
Journalistiliitto!tarjoaa!säännöllisesti!Mitä&on&olla&free?!–koulutuksia!freelancereille.!Tilaisuuk9
sissa! käsitellään! sekä! työsuhteisten! että! yrittäjän! asemassa! toimivien! freelancereiden! työn!

ehtoja!ja!toimintaa.!Mitä&on&olla&free?!9tilaisuudet!ovat!maksuttomia!jäsenille.!!
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!

Osin!kaksikielinen!koulutusiltapäivä!järjestettiin!22.!marraskuuta.!Koulutuksessa!osallistujat!

saivat! perustiedot! yrittäjänä! toimimisesta,! yritysmuodoista,! eläke9! ja! sosiaaliturvasta,!

veroista! ja! työttömyysturvasta.!Aiheina!myös!sopiminen,!hinnoittelu! ja! tekijänoikeudet!sekä!

asiakkaiden!löytäminen.!Kokeneet!yrittäjät!kertoivat!omista!kokemuksistaan.!!

!

Freeseminaari!
!

Suomen! journalistiliitto! järjesti! perinteisen! freeseminaarin! tällä! kertaa! 6.–7.! toukokuuta!

Hämeenlinnassa.!Maksuton!seminaari!on!tarkoitettu!kaikille!liiton!freejäsenille.!Liitto!korvaa!

matkakulut! ja! majoituksen! Hämeenlinnan! alueen! ulkopuolelta! tuleville! osallistujille.! Myös!

lounaat,! kahvit! ja! illallinen! kuuluvat! seminaaripakettiin.! Ensimmäisenä! seminaaripäivänä!

osallistujien!oli!valittava!perehtyvätkö!he!pienryhmissä!tiedonhankintaan!vai!mobiilivideoon.!!

!

Uravalmennus!
!

Journalistiliiton! uravalmennus! järjestettiin! kaksi! kertaa! keväällä! ja! kerran! syksyllä.!

Valmennuspaikat! täyttyivät! välittömästi;! vuoden! viimeinen! uravalmennus! meni! täyteen!

minuutissa.! Koulutukselle! on! siis! ilmeinen! tarve! ja! jatkossa! Journalistiliitto!miettii! keinoja,!

joilla!valmennus!olisi!useamman!liiton!jäsenen!ulottuvilla.!

!

!

3.!MUU!KOULUTUS!
!
FAO! tiedotti! myös! muiden! tahojen! järjestämästä! koulutuksesta! niin! Suomessa! kuin! ulko9

maillakin.! Esimerkiksi! Noda16&Tutki!2016! 9konferenssi! järjestettiin! Helsingissä! 22.–23.!
huhtikuuta.! Konferenssissa! yhdistyi! kaksi! tapahtumaa:! lukuisten!media9alan! tahojen! järjes9

tämä!The&Nordic& Data& Journalism& Conference! eli! pohjoismainen! datajournalismi9konferenssi!
sekä! Tutki!,! neljäs! Tutkivan! journalismin! yhdistyksen! ja! Oikeustoimittajat! ry:n! järjestämä!
konferenssi.!Tiedotimme!myös!esimerkiksi!Haaga9Helian!journalismiseminaarista!12.!touko9

kuuta! ja!Kansallisen!audiovisuaalisen! instituutin!(KAVI)!yhdessä!Radio9! ja! televisiohistorian!

seuran,! Yleisradion! ja! Suomen! radiohistoriallisen! seuran! kanssa! järjestämästä! radion! ja!

television!vuosikymmeniä!käsittelevästä!luentosarjasta.!

!

Myös! monet! kansainväliset! tahot! järjestävät! toimittajille! tarkoitettua! koulutusta,! johon! on!

mahdollista! saada! lähes! kattava! rahoitus! järjestävältä! taholta.! Esimerkiksi! Euroopan!

journalistiliitto! EFJ! järjesti! 25.–27.! toukokuuta! kyberturvakurssin! Belgian! Leuvenissa.!

Euroopan! parlamentti! järjesti! puolestaan! Brysselissä! 18.–19.! lokakuuta! toimittajille!

suunnatun!seminaarin,!jossa!keskusteltiin!Euroopan!tulevaisuudesta.!

!
!
IX!FAO:N!HALLITUS!
!

Hallituksen! kokoonpano! ennen!29.3.! pidettyä! vuosikokousta:! Puheenjohtaja!Kirsi!Mattila! ja!

varapuheenjohtaja! Hanna! Onttonen,! hallituksen! jäsenet! Nina! Donner,! Miika! Lauriala,! Tiina!

Madisson,!Päivi!Mustajärvi,!Kalle!Niemi,!Ari!Ojanperä!ja!Aune!Waronen.!Varajäseninä!toimivat!

Inkeri!Alatalo,!Kaisu!Nevasalmi,!Irmeli!Heliö!ja!Juha!Hakala.!!

!
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Vuosikokouksessa!yhdistyksen!puheenjohtajaksi!valittiin!Kirsi!Mattila.!Hallituksen!jäsenten!ja!

varajäsenten! vaalissa! valittiin! yhdistyksen! hallitukseen! varsinaisiksi! jäseniksi! Nina! Donner,!

Juha! Hakala,! Irmeli! Heliö,! Miika! Lauriala,! Tiina! Madisson,! Päivi! Mustajärvi,! Kalle! Niemi! ja!

Hanna! Onttonen.! Varajäseniksi! valittiin! Eero! Mattila,! Katri! Nisula,! Kati! Oksman! ja! Mirjami!

Ylinen.!Hallitus!valitsi!Hanna!Onttosen!jatkamaan!varapuheenjohtajana.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
 
Hallitus koolla: Miika Lauriala, Nina Donner, Kalle Niemi, Katri Nisula, Kati Oksman, varapuheenjoh- 
taja Hanna Onttonen, puheenjohtaja Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja luottamusmies Ingrid Svanfeldt. 

!

Hallitus!kokoontui!vuoden!aikana!yhdeksän!kertaa.!Lisäksi!yhden!asian!sähköpostikokouksia!

pidettiin!kaikkiaan!kymmenen.!

!

!

X!JÄRJESTÖTOIMINTA!
!

Toimimme! aktiivisesti! yhteistyössä! alan! muiden! järjestöjen! ja! yhdistysten! kanssa.!

Tärkeimmät!yhteistyökumppanit!ovat!Suomen!journalistiliitto,!Radio9!ja!tv9toimittajien!liitto,!

Yhdistyneiden! mediatyöntekijöiden! yhdistys,! Suomen! freelance9journalistien! yhdistys! sekä!

pohjoismaiset!freeyhdistykset.!

!

!
1.!TOIMINTA!SJL:SSA!
!

Toimintavuoden! aikana! nostimme! johdonmukaisesti! esiin! freelancereita! koskevia!

kysymyksiä.!!

!
Edustus!valtuustossa!ja!hallituksessa!
!

Vuoden! 2014! vuosikokouksessa! FAO:n! edustajiksi! SJL:n! valtuustoon! oli! valittu! kaudelle!

2015–2018! Sanna! Väre,! Ingrid! Svanfeldt! ja! Kirsi! Mattila.! Väreen! henkilökohtainen! varaksi!

valittiin! Päivi!Mustajärvi,! Svanfeldtin! vara! on! Irmeli! Heliö! ja! Kirsi!Mattilan! varaksi! valittiin!

Juha!Hakala.! Yleisvarajäseniksi! valittiin!Miika! Lauriala,! Inkeri!Alatalo,! Kirsi! Lassila! ja!Anna9

Liisa!Haavikko.!RTTL:n!kevätedustajakokouksessa!FAO:n!edustajat!vahvistettiin.!
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!

Kuitenkin! jo!vuoden!2014!mittaan!valtuustoedustajat!muuttuivat:!Kun!Kirsi!Mattila!valittiin!

syysvaltuustossa!2014!Suomen! journalistiliiton!hallitukseen!seuraavaksi!nelivuotiskaudeksi,!

nousi!hänen!henkilökohtainen!varansa!Juha!Hakala!varsinaiseksi!edustajaksi.!Kun!Sanna!Väre!

vakinaistettiin! loppuvuodesta! Yleisradiolle,! hän! jätti! FAOn! ja! siirtyi! YOT:n! jäseneksi;! Sanna!

Väre! jätti! omasta! halustaan! valtuustopaikan! ja! RTTL! vahvisti! Päivi! Mustajärven! nousun!

varalta!varsinaiseksi!valtuustoedustajaksi.!

!

Kuluneena! vuonna! RTTL:n! hallitus! on! vahvistanut! Juha! Hakalan! varaksi!Miika! Laurialan! ja!

Päivi!Mustajärven! varaksi! Anna9Liisa!Haavikon.! Kevään! jälkeen! tilanne! on!muuttunut! lisää,!

sillä!Inkeri!Alatalo!enää!ole!liiton!jäsen!eikä!siten!voi!olla!FAOn!yleisvara.!

!

Valtuuston! opiskelijajäsen! on! FAOn! jäsen,! Metropolian! ammattikorkeakoulussa! opiskeleva!

Ari! Ojanperä! ja! hänen! varakseen! valittiin! 13.10.2016! FAOn! jäsen,! Haaga9Helian! ammatti9

korkeakoulussa!opiskeleva!Kati!Oksman.!Koska!Ari!Ojanperä!ei!päässyt!syysvaltuustoon,!Kati!

Oksman!meni!hänen!sijastaan.!Hänellä!on!opiskelijajäsenenä!puhe9! ja!esitysoikeus,!mutta!ei!

äänioikeutta.!

!

!

Edustus!neljässä!SJL:n!valiokunnissa!
!

Työelämävaliokunnan! tehtäviin! kuuluvat!mm.! tasa9arvoasiat! ja! pätkätyöt! sekä! työsuojelu,!
myös! mm.! Vakiduuni9projektin! seuranta.! Puheenjohtaja! on! Sari! Sainio! Pirkanmaan!

journalistiyhdistyksestä!ja!sihteeri!asiamies!Tytti!Oras.!FAOn!edustaja!valiokunnassa!on!Miika!

Lauriala.!!

!

Vuoden!mittaan!valiokunta!kokoontui!keskustelemaan!muun!muassa!SJL:n!päätöksestä!jäädä!

pois! uuden! keskusjärjestön! valmistelusta,! kartoittamaan! ajankohtaista! kilpailukykyneuvot9

telutilannetta!ja!keskustelemaan!Vakiduunista!ja!tuoreeksterveeks.fi9sivuston!uudistamisesta!

sekä! nimen! vaihtamisesta! Media! &! Hyvinvointi! 9sivustoksi.! Muita! aiheita! ovat! olleet!

uraohjaus,!Valvo!etujasi!9esite!ja!Tampereen!yliopiston!ITUT9tutkimushanke!eli!Irtisanottujen!

toimittajien! uudet! työt.! Ryhmässä! keskusteltiin! myös! työpaikan! psykososiaalisten! riskien!

kartoittamiseen! tehtävästä! check9listasta,! joka! lisätään! Media! &! Hyvinvointi! 9sivustolle.!

Sivusto!ja!riskilista!lähetetään!myös!työsuojeluvaltuutetuille!sekä!tiedoksi!luottamusmiehille.!

!

Tekijänoikeusvaliokunnassa! on! kaksi! faolaista,! Anna9Liisa! Haavikko! ja! Kalle! Niemi.!
Kyseinen! valiokunta! on! ytimeltään! vanha! RTTL:n! tekijänoikeusvaliokunta,! joten! siinä! on!

mukana! jäseniä! kaikista!RTTL:n! jäsenyhdistyksistä.!SJL:n!hallituksessa!Anna9Liisa!Haavikko!
valittiin!RTTL:n!esityksestä!valiokunnan!puheenjohtajaksi.!Sihteeri!on! liiton!asiamies!Sanna!
Nikula.!!
!

Yhtyneet! ja! av5käännöstoimistot! 5työehtovaliokunta! edustaa! sekä! Yhtyneet9toimittajia! ja!
Yhtyneet9kääntäjiä! että! av9käännöstoimistojen! työehtosopimuksen! piiriin! kuuluvia! jäseniä.!

Ryhmiä!yhdistää!se,!että!niillä!on!alan!ainoat!suoritepalkkaan!perustuvat!työehtosopimukset.!

Siitä!ryhmän!toinen!nimi!Suoriteperusteiset!tessit!9valiokunta!eli!Super9valiokunta.!

!

Valiokunta!on!suuri:!FAOn!esittämät!jäsenet!ovat!Tuula!Friman,!Juha!Hakala,!Miika!Lauriala,!

Kirsi!Mattila,!Lauri!Mäkelä,!Kaisu!Nevasalmi,!Kalle!Niemi!ja!Ingrid!Svanfeldt;!YMTin!esittämät!

jäsenet!ovat!Jenni!Koski!ja!Jenni!Rantanen.!Puheenjohtaja!on!Petri!Savolainen.!
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&
Koko!valiokunta!ei!kokoontunut!vuoden!aikana!kertaakaan,!mutta!valiokunnan!Yhtyneet9siipi!

kokoontui!kaksi!kertaa,!11.!huhtikuuta!ja!11.!toukokuuta.!Tapaamisissa!valmisteltiin!työehto9

sopimusneuvotteluja.!Toukokuun!tapaamisen!jälkeen!työtä!jatkoi!TES9neuvottelukunta,!jossa!

FAOa!edustivat!Ingrid!Svanfeldt,!Kirsi!Mattila!sekä!kääntäjien!edustajat!Tuula!Friman!ja!Maria!

Kynsijärvi,!Journalistiliitosta!mukana!oli!Maija!Raninen.!!

!

Freeneuvottelukunnan! puheenjohtajana! toimii! Kirsi! Mattila,! sihteeri! on! Jussi! Salokangas.!!
FAOsta!mukana!on!ollut!myös!Nina!Donner.!

!

Neuvottelukunta! kartoitti! syksyllä! 2015! ja! keväällä! 2016! liiton! mahdollisuuksia! tarjota!

palveluita! yrittäjäasemassa! toimiville! freelancereille.! Suunnitelmissa! oli! yritys,! jonka!

palveluksessa! freelancer!voisi! tehdä!keikkaa!niin,! että!hän!säilyttäisi!palkansaaja9asemansa;!

yritys! hoitaisi! firman! pyörittämiseen! kuuluvat! tehtävät! kuten! laskutuksen,! palkanmaksun,!

työn! sivukulujen! maksun! ja! verojen! maksun.! Lisäetu! freelancerille! olisi! mahdollisesti!

yhteinen! markkinointi! sekä! uusien! työparien! ja! 9tiimien! löytyminen.! Hanke! kehittyi! ja!

todettiin,! että! yritys! ei! palvelisi! ainoastaan! freelancereita;! sen! palveluita! voivat! hyödyntää!

myös!vakinaisessa!työssä!olevat!SJL:n!jäsenet!sekä!esimerkiksi!työttömät!ja!eläkeläiset,!jotka!

haluavat!tehdä!myös!keikkatöitä.!!

!

SJL:n! hallitus! käsitteli! freeneuvottelukunnan! esitystä! kokouksessaan! 14.4.! ja! päätti! viedä!

asian! kevätvaltuustoon.! Freeneuvottelukunnan! sihteerin! Jussi! Salokankaan! suosituksesta!

valtuustoon! tuotiin! esitys! osuuskunnasta,! jossa! on! vain! yksi! jäsen! eli! Journalistiliitto.!

Valtuusto!kävi!kiivaan!keskustelun!palveluyrityksen!toimivuudesta!ja!kannattavuudesta!sekä!

kritisoi!voimakkaasti!osuuskuntamuotoa,!jossa!Journalistiliitto!olisi!yksin!jäsenenä.!Valtuusto!

kuitenkin!hyväksyi!lopulta!freeneuvottelukunnan!esityksen!palveluyrityksen!perustamisesta.!

Jatkovalmisteluissa! olisi! selvitettävä! myös! mahdollisuutta! perustaa! jäsenten! omistaman!

osuuskunta.!

!

Freeneuvottelukunta!päätti!työnsä!tähän!ja!asian!valmistelua!päätettiin!jatkaa!Journalistiliiton!

toimiston!henkilökunnan!kanssa.!!

!

Mediakunnan!perustaminen!
!

Valtuuston! jälkeen! osuuskunnan! valmistelu! jatkui! Jussi! Salokankaan! koolle! kutsumassa!

”työnyrkissä”! 21.! kesäkuuta.! FAOn! puheenjohtaja! Kirsi! Mattila! edusti! valmistelutyössä!

jäsenistöä.! Työnyrkkiin! kuuluivat! lisäksi! Journalistiliiton! talous9! ja! hallintojohtaja! Helena!

Visti,! viestintäsuunnittelija!Manu!Haapalainen! ja! SFJ:sta! sekä! asiamies! Anna!Kähkönen! että!

hallituksen!varapuheenjohtaja!Noora!Vaarala.!

!

Työnyrkin!kokouksessa!11.8.!FAOa!edusti!sähköpostikokouksessa!valittu!edustaja!Anna9Liisa!

Haavikko.! Sähköpostikokouksessa! sovittiin! myös,! että! ! Kati! Oksman! on! tarvittaessa! FAOn!

toinen!edustaja!työnyrkin!valmistelevassa!työssä!puheenjohtajan!lisäksi.!

!

Osuuskunnan!nimestä!järjestettiin!jäsenille!nimikilpailu.!Kilpailuun!tuli!noin!tuhat!nimiehdo9

tusta,!joista!SJL:n!hallitus!valitsi!nimen.!Osuuskunnan!nimeksi!tuli!Mediakunta!Osk.!!

!

Mallista,! jossa! osuuskunnalla! olisi! vain! yksi! jäsen,! Journalistiliitto,! luovuttiin,! ja! päädyttiin!

osuuskuntamalliin,!jossa!liiton!jäsenet!voivat!liittyä!osuuskunnan!jäseniksi.!Näin!kyseessä!on!
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työosuuskunta,! johon! jäsenten! halutaan! sitoutuvan! ja! joissa! jäsenten! työsuhdeasema! on!

varmempi.!Journalistiliiton!hallitus!päätyi!ratkaisuun!15.9.!kokouksessaan.!!

!

Työnyrkissä! valmisteltiin! säännöt,! rahoitussuunnitelma! ja! jäsensopimus.! Mediakunnan!

käynnistämiseen! ja! alkuvuosien! toimintaan! Journalistiliitto! myönsi! lainan.! Mediakunnalle!

päätettiin!palkata! toiminnanjohtaja.!Lisäksi!päätettiin! tilata! internetissä! toimiva! järjestelmä,!

jossa!osuuskunnan!jäsen!laskuttaa!ja!maksattaa!itsellensä!palkan.!Liittymismaksuksi!sovittiin!

99!euroa!ja!osuuspääomaksi!1!euro.!Erotessa!osuuspääoman!saa!takaisin,!liittymismaksu!jää!

osuuskunnalle.!Mediakunnan!ensimmäinen!tiedotustilaisuus!SJL:n!jäsenistölle!järjestettiin!29.!

marraskuuta.!Paikalla!oli!noin!70!kiinnostunutta.!

!

Mediakunnalle!valittiin!myös!perustamisvaiheen!hallitus.!Siihen!kuuluvat!liiton!lakimies!Jussi!

Salokangas,! SFJ:n! asiamies! Anna! Kähkönen! ja! FAOn! puheenjohtaja! Kirsi! Mattila.! Hallitus!

muun!muassa!valitsi!Mediakunnan!toiminnanjohtajaksi!Maiju!Mitrusen,!joka!on!aikaisemmin!!

toiminut!mm.!!Vikesissä!osa9aikaisena!tiedottajana!ja!EU9rahotteisen!projektin!vetäjänä.!

!

Toiminnanjohtaja! vastaa! osuuskunnan! hallinnoinnista,! jäsenten! neuvonnasta,! jäsenhankin9

nasta,! tilaisuuksien! järjestämisestä! ja!Mediakunnan! tunnetuksi! tekemisestä.! Hän! on! osuus9

kunnan!keulakuva!ja!hallinnon!ainoa!työntekijä.!

!

Mediakunta!aloittaa!9.!tammikuuta!2017.!

!

Yhdistyspäivät!
!

Yhdistyspäiviä!vietettiin!19.920.4.!Turussa.!FAOsta!osallistuivat!Miika!Lauriala,!Kalle!Niemi!ja!
Tiina!Madisson.! Puheenjohtaja! osallistui! jälkimmäiseen!päivään,! jossa! esillä! oli! Freeneuvot9

telukunnan! esitys! liiton! palveluyrityksen! perustamisesta.! Lisäksi! tilaisuudessa! esiteltiin!

työmarkkinatilannetta!ja!työehtosopimusneuvottelutilannetta.!
!

Kevätvaltuusto!
!

Kevätvaltuusto! kokoontui! 26.927.! toukokuuta.! Valtuustoa! oli! siirretty! viikolla! eteenpäin!
kilpailukykysopimuksen! aikataulun! vuoksi.! Kikyn! mukaan! työehtosopimukset! täytyi!

hyväksyttää!31.5.!mennessä.!Siirtämällä!kevätvaltuuston!ajankohtaa!haluttiin!varmistaa,!ettei!

ylimääräistä!valtuustoa!tarvitse!kutsua!koolle.!

!

Työehtosopimusten!hyväksymisen! lisäksi! valtuusto! teki! päätöksen! liiton! oman!osuuskunta9

muotoisen! palveluyrityksen! perustamisesta! freeneuvottelukunnan! valmisteleman! esityksen!!

pohjalta.!

!

FAOn!valtuustoedustajat!olivat!Ingrid!Svanfeldt,! Juha!Hakala!ja!Päivi!Mustajärvi,!heistä!Päivi!

Mustajärvi!oli!estynyt!osallistumasta!kokoukseen.!RTTL:n!kokouksessa!oli!päätetty!että!Päivi!

Mustajärven!henkilökohtainen!vara!on!jatkossa!Anna9Liisa!Haavikko!ja!Juha!Hakalan!henkilö–

kohtainen! vara! Miika! Lauriala.! Koska! Päivi! Mustajärvi! ei! päässyt! kokoukseen,! Anna9Liisa!

Haavikko!osallistui!kokoukseen!Mustajärven!sijasta.!

!
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Journalismin!päivä!
!
Journalismin!päivä!järjestettiin!14.10.2016!Paasitornissa.!Radio9!ja!tv9toimittajien!liiton!vies9

tintäpoliittinen! valiokunta,! jossa! on! mukana! FAOsta! Irmeli! Heliö,! järjesti! omalta! osaltaan!

tapahtumaan!ohjelmaa.!Puheenjohtaja!osallistui!Journalismin!päivään.!

!
Syysvaltuusto!
!
Syysvaltuusto!kokoontui!8.99.12.!Hotelli!Flamingossa!Vantaalla.!FAOn!valtuustoedustajat!Päivi!

Mustajärvi,! Juha!Hakala! ja! Ingrid! Svanfeldt! osallistuivat! kokoukseen.!Kati!Oksman!osallistui!

valtuustoon!opiskelijaedustaja!Ari!Ojanperän!varaedustajana.!Puheenjohtaja!Kirsi!Mattila!oli!

läsnä!SJL:n!hallituksen!edustajana.!

!

Valtuuston! kokouksessa! käsiteltiin! syyskokouksen! sääntömääräiset! asiat! kuten!

toimintasuunnitelma!ja!talousarvio.!Valtuustossa!esittäytyivät!SJL:n!uusi!palvelujohtaja!Simon!

Huldén!ja!Mediakunnan!vuoden!2017!alussa!aloittava!toiminnanjohtaja!Maiju!Mitrunen.!

!

FAOn! strategiapäivänä! oli! syntynyt! ajatus! valtuustoaloitteesta.! Anna9Liisa! Haavikko! esitti!

ensimmäisen! luonnoksen! aloitteeksi! ja! puheenjohtaja! Kirsi! Mattila,! luottamusmies! Ingrid!

Svanfeldt! ja! Anna9Liisa! Haavikko! kirjoittivat! lopulta! aloitteen,! joka! hyväksyttiin! FAOn!

hallituksessa.!RTTL!tuli!mukaan!allekirjoittajaksi.!

!

Aloitteessa!RTTL! ja! FAO! esittivät,! että! Journalistiliitto! selvittäisi,!miten!paljon! journalistista!

työtä!on!siirtynyt! Journalistiliiton!tekemien!työehtosopimusten!ulkopuolelle!viimeaikaisessa!

työmarkkinoiden!kehityksessä:!"Vakituiset!journalistiset!työpaikat!ovat!vähentyneet!200!hen9

kilön!vuosivauhdilla!vuodesta!2008!alkaen.!Onko!journalistinen!työ!siirtynyt!mediayhtiöiden!

ulkopuolelle!ja!millaisilla!työmuodoilla!ja!9ehdoilla!sitä!tehdään?"!

!

Aloitteessa! todettiin,! että! selvitystyö! auttaa! varautumaan! tulevaan:! "Jos! tilastot! osoittavat!

freetyön! ja/tai! vuokratyön! lisääntymistä,! sillä! pitää! olla! vaikutuksia! myös! Journalistiliiton!

toimintaan! ja! tulevan! edunvalvonnan! suunnitteluun.!Mikäli! tuotantofirmoissa! alitetaan! sel9

keästi!alan!työehtosopimusten!hintoja! ja!ehtoja,! Journalistiliiton!on!entistä!päättäväisemmin!

ajettava!alan!työnantajaliitot!sitoutumaan!työehtosopimuksiin."!

!

Ingrid! Svanfeldt! esitteli! aloitteen.! Aloite! otettiin! hyvin! vastaan! ja! SJL:n! hallitus! suositti!

aloitteen!hyväksymistä.!!

!

SJL:n!vastauksessa! todettiin,!että!aloitteessa!esitettyjä!asioita!on! jo!osin! tutkittu!Tampereen!

yliopiston! Journalismin,! viestinnän! ja! median! tutkimuskeskus! COMETissa! elokuussa! 2015!

alkaneessa! "Irtisanottujen! toimittajien! uudet! työt"! (ITUT)! 9tutkimuksessa! ja! nämä!

tutkimustulokset! julkaistaan! todennäköisesti! vuoden! 2017! alussa.! SJL:n! hallituksen!

vastauksessa! todettiin,! että! ITUT9tutkimuksen! jälkeen! on! selvitettävä,!millaista! uutta! tietoa!

tarvitaan!ja!miten!se!on!mahdollista!koota.!

!

Pressiklubi!
!

Kalle! Niemi! aloitti! keväällä! FAOn! edustajana! Pressiklubissa.! Hän! on! osallistunut! ahkerasti!

tilaisuuksien!järjestämiseen!ja!panostanut!tiedonkulun!kehittämiseen.!!

!
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Pressiklubi! toimi! aktiivisesti! ja! osallistumismäärät! ylittivät! odotukset.! Toukokuussa!

järjestettiin! toimittajien! keskustelutilaisuus! Suomen! Lähetysseuran! Wrede9salissa! teemalla!

"Miten!uskonto!on!mukana!kotoutumisessa?!Käännytämmekö?"!Kesäjuhlasta!oli!mennyt!tieto!

vahingossa! vain! lehdistön! edustajille,! joten! radio9! ja! tv9alan! tekijöitä! ei! ollut! paikalla.! Kalle!

Niemi!panostikin!tämän!jälkeen!tiedonkulun!varmistamiseen.!

!

Syykuussa! Kalle! Niemi! oli! järjestämässä! vierailua! Tamminiemeen.! Tapahtuma! oli! niin!

suosittu,!että!se!uusittiin!marraskuussa.!Molemmilla!kerroilla!mukaan!mahtui!30!osallistujaa.!

Lokakuussa!vierailtiin!myös!Vantaan!uudessa!jätevoimalassa.!

!

!
2.!FAO!RTTL:SSA!
!
Edustus!hallituksessa,!edustajakokouksissa!ja!valiokunnissa!
!

RTTL:n! hallitukseen! oli! vuoden! 2014! syysedustajakokouksessa! valittu! 29vuotiskaudeksi!

FAOsta! Miika! Lauriala! ja! Sanna! Väre;! heidän! varoikseen! oli! valittu! Inkeri! Alatalo! ja! Juha!

Hakala.!Edustajat!aloittivat!RTTL:n!hallituksessa!vuoden!2015!alussa.!Sanna!Väreen!siirryttyä!

YOT:n! jäseneksi! hän!on!FAOn! suostumuksella!pitänyt!paikkansa!RTTL:n!hallituksessa.!Näin!

päätettiin,!koska!Sanna!Väre!oli!neuvottelemassa!av9käännöstoimistojen!työehtosopimusta!ja!

on!hyvin!perillä!alan!ongelmista.!

!

Uusi!hallitus!vuosiksi!2017–2018!valittiin!RTTL:n!syysedustajakokouksessa!25.!marraskuuta.!

FAO!oli!valinnut!omat!ehdokkaansa!sähköpostikokouksessa:!Miika!Lauriala!ja!Kalle!Niemi!oli9

vat!varsinaiset!ehdokkaat!ja!Hanna!Onttonen!oli!ehdokas!Miika!Laurialan!varaksi!ja!Nina!Don9

ner!ehdokas!Kalle!Niemen!varaksi.!Edustajakokous!teki!FAOn!esityksen!mukaiset!valinnat.!

!!

FAOn! vuosikokouksessa! 2016! valittiin! RTTL:n! edustajakokouksiin! varsinaisiksi! edustajiksi!

Irmeli! Heliö,! Kalle! Niemi! ja! Eero! Mattila! sekä! heidän! henkilökohtaisiksi! varaedustajikseen!

Miika!Lauriala,!Juha!Hakala!ja!Hanna!Onttonen.!

 
FAO:n!edustus!RTTL:n!valiokunnissa:!

Tekijänoikeusvaliokunta:!Anna9Liisa!Haavikko!ja!Kalle!Niemi!!

Viestintäpoliittinen!valiokunta:!Irmeli!Heliö!

Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä:!Kirsi!Mattila!

Koulutusrahaston!hoitokunta:!Nina!Donner!

Tiedotustoimikunta:!Kirsi!Mattila!ja!Tiina!Madisson!

Toimintavaliokunta:!Ingrid!Svanfeldt!

!

Lisäksi!Miika!Lauriala!oli!FAOn!edustaja!luottamusmiesvaalilautakunnassa.!!

!

Kevätedustajakokous!!
!

RTTL:n! kevätedustajakokous! pidettiin! 21.4.! RTI9talon! auditoriossa! FAOn! edustajat! Irmeli!
Heliö,!Kalle!Niemi!ja!Eero!Mattila!sekä!puheenjohtaja!olivat!paikalla.!!
!

Tilaisuuden! puhujavieras! oli! Julkisen! sanan! neuvoston! puheenjohtaja! Elina! Grundström.!

RTTL:n! puheenjohtaja! Ari9Pekka! Sirviö! avasi! kokouksen! luomalla! katsauksen! journalistien!

tilanteeseen.! Suomen! journalistiliiton! lakimies! Maija! Raninen! puhui! puolestaan!
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työmarkkinatilanteesta.! Muuten! kokouksessa! käsiteltiin! sääntömääräiset! asiat! kuten!

edellisen!vuoden!toimintakertomus!ja!tilinpäätös.!

!

Kevään!Kuusikkopäivä!&!tukimiespäivä!
!

RTTL:n! kevätseminaari! eli! Kuusikko9! ja! tukimiespäivä! järjestettiin! 9.5.! Helsingissä! Vanhan!

Ylioppilastalon!musiikkisalissa.!!Paikalla!on!mm.!SJL:n!puheenjohtaja!Hanne!Aho.!Tällä!kertaa!

oli! varattu! runsaasti! aikaa! yhteisille! keskusteluille.! Ajankohtaisena!puhujavieraana! oli! MTV!

Oy:n!uusi!toimitusjohtaja!Jarkko!Nordlund.!Musiikista!vastasi!The!Golden!Horns!9kvartetti!

!

Tukimiespäivät! on! tarkoitettu! ensisijaisesti! tuki9! ja! luottamusmiehille! ja! RTTL:n!

jäsenyhdistysten!hallitusten!jäsenille,!ja!ne!järjestää!RTTL:n!toimintavaliokunta,!jossa!FAOsta!

on!mukana!luottamusmies!Ingrid!Svanfeldt.!

!

Tilaisuudessa!jaettiin!RTTL:n!AY9stipendi!FAOn!luottamusnaiselle!Ingrid!Svanfeldtille!!Ingrid!

Svanfeldt! on! kehittänyt! Yleisradion! tuottajien! koulutusta! ja! tehnyt! Yhtyneet9sopimusta!

tunnetuksi! niin! Ylen! tuottajien! kuin! jäsenistönkin! parissa.! Yhteydenottojen! tuplaantuminen!

kertoo!paitsi!ongelmien!suuresta!määrästä! siitä! luottamuksesta,! jota! jäsenistö! tuntee! Ingrid!

Svanfeldtiä!kohtaan.!

!
Syksyn!Kuusikko:!ja!tukimiespäivät!
!

Kuusikko9! ja! tukimiespäivät! järjestettiin! 30.9.–1.10.! Lahdessa.! FAOsta! Lahden! tapahtumaan!

osallistuivat!Ingrid!Svanfeldt,!Miika!Lauriala,!Kalle!Niemi,!Tiina!Madisson,!Irmeli!Heliö!ja!Kirsi!

Mattila.!!

!

Tapahtuman! teemana! Lahdessa! olivat! freelancerit.! Luottamusmies! Ingrid! Svanfeldt,! Miika!

Lauriala! ja!Kalle!Niemi!vetivät!"Vapaus!vai!riisto?"! 9tietoiskun!freelancereiden!tilanteesta,! ja!

puheenjohtaja! Kirsi! Mattila! esitteli! Journalistiliiton! osuuskuntaa! eli! Mediakuntaa.!

Puheenjohtaja!luotsasi!tämän!jälkeen!paneelia!aiheesta!"Miten!toimia,!jotta!ei!polje!hintoja?"!

Keskustelu!oli!tavattoman!vilkasta!ja!tapahtumaa!voi!pitää!erittäin!onnistuneena.!

!

Syysedustajakokous!!
!
RTTL:n! edustajakokous! pidettiin! 25.11.! RTI9talon! auditoriossa.! Paikalla! kokouksessa! olivat!

FAOsta!Kalle!Niemi!ja!Irmeli!Heliön!vara!Miika!Lauriala.!

!

Jessikka!Aro!alusti!kokouksen!aluksi!vihapuheesta.!Kokouksessa!käsiteltiin! sääntömääräiset!

asiat! kuten!vuoden!2017! toimintasuunnitelma! sekä! talousarvio.!Kokouksessa!valittiin!myös!

RTTL:n!uusi!hallitus!seuraavaksi!kaksivuotiskaudeksi.!!

!

RTTL:n! hallituksen! uudeksi! puheenjohtajaksi! seuraavalle! 29vuotiskaudelle! 2017–2018!

valittiin! Sari! Korpela9Välisaari! (MOT)! ja! ensimmäiseksi! varapuheenjohtajaksi! Sari! Taussi!

(YOT)!ja!toiseksi!varapuheenjohtajaksi!Aura!Neuvonen!(YMT).!

!

FAOsta! hallitukseen! valittiin! Miika! Lauriala! ja! hänen! henkilökohtaiseksi! varakseen! Hanna!

Onttonen!sekä!Kalle!Niemi!ja!hänen!henkilökohtaiseksi!varakseen!Nina!Donner.!

!
!
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3.!YHTEISTYÖ!SFJ:N!KANSSA!
!

FAO! tekee! Suomen! freelancejournalistien! kanssa! yhteistyötä! Kansainvälisessä! jaostossa! ja!

pohjoismaisen! yhteistyön! kuvioissa.! Lisäksi! liiton! järjestämä! freeseminaari! on! yhteinen!

FAOlle!ja!SFJ:lle.!Tänä!vuonna!Kansainvälinen!jaosto!ei!kuitenkaan!toiminut.!Sen!sijaan!Jour9

nalistiliitto!järjesti!freeyhdistysten!yhteisen!seminaarin!toukokuussa!Hämeenlinnassa!ja!poh9

joismainen!yhteistyö!työllisti!yhdistysten!hallituksia.!

!

FAOn! vuosikokoukseen! 29.3.! SFJ:n! tervehdyksen! toi! asiamies! Anna! Kähkönen.! FAOn!

puheenjohtaja!Kirsi!Mattila!vei!puolestaan!faolaisten!tervehdyksen!SFJ:n!vuosikokoukseen!9.!

huhtikuuta.!Tilaisuudessa!julkaistiin!myös!SFJ:n!joka!vuosi!valitsema!Vuoden!freelancer.!Tänä!

vuonna! huomioitiin! verosuunnittelusta! Seura9lehteen! kirjoittanut! tutkiva! journalisti! Jarno!

Liski.!

!

SFJ!järjestää!paljon!koulutusta!jäsenistölleen!ja!yhteistyötä!koulutusasioissa!voisikin!kehittää.!

SFJ! kutsui! myös! faolaisia! osallistumaan! 20.! huhtikuuta! järjestämäänsä! Vihailtaan,! jossa!

käytiin!läpi!vihapuheen!olemusta,!kokemuksia!ja!selviytymiskeinoja.!!

!

FAO!ja!SFJ!osallistuivat!molemmat!aktiivisesti!keväällä!Norjassa!järjestettyyn!Top!Meetingiin!

ja! freeseminaariin.! Suomi! on! ensi! vuonna! seminaarin! järjestämisvuorossa,! ja! SFJ! kertoi!

haluavansa!ottaa!järjestämisvastuun,!varsinkin!kun!FAO!vastasi!edellisen!Suomen!seminaarin!

järjestelyistä! vuonna! 2013.! FAO! osallistuu! kuitenkin! osaltaan! ohjelmiston! suunnitteluun!

yhdessä!SFJ:n!kanssa.!

!

Syysvaltuustossa!SFJ:n!puheenjohtaja!Hanna9Kaisa!Hämäläinen!ehdotti,!että!FAOlla! ja!SFJ:llä!

olisi! yhteinen! kokous! ennen! kumpaakin! valtuuston! kokousta.! Näin! freeyhdistykset! voisivat!

keskustella! esimerkiksi! mahdollisista! yhteisistä! aloitteista! valtuustoon.! FAO! kannatti!

lämpimästi! ehdotusta! ja! ehdotti! puolestaan,! että! FAO! valmistelee! vuoden! 2017! yhteisen!

kevätkokouksen! ja! SFJ! syyskokouksen.! Kokouksessa! voidaan! käsitellä! mahdollisten!

valtuustoaloitteiden! lisäksi! muita! yhteistyömahdollisuuksia! nimenomaan! kansainvälisissä!

yhteyksissä!ja!koulutusten!järjestämiseksi.!

!

!

4.!YHTEISTYÖ!YMT:N!KANSSA!
!

Yhteistyö!Yhdistyneiden!mediatyöntekijöiden!YMT:n!kanssa! jatkui!hedelmällisenä.!Luonteva!

yhteistyökuvio! syntyy! osin! siitä,! että! alan! opiskelijat! ohjautuvat! useimmiten! FAOon,! kun!

YMT:ssä! ovat! alan! opettajat.! SJL:n! hallituksessa! Kirsi! Mattila! on! freelancereiden! asioiden!

rinnalla!pitänyt!esillä!myös!tuotantoyhtiöiden!asioita.!!

!

Vuoden! aikana! YMT! järjesti! kaksi! elokuvailtaa,! joihin! FAO! osallistui! ja! jonka! kustannuksia!

jaettiin.! Faolaisia! kutsuttiin! myös! YMTin! ja! Nelosen! ohjelmatyöntekijöiden! järjestämään!

jäsentilaisuuteen!Oletko& ihan&ulalla& vai& saatko& äänesi& kuulumaan?.! Tilaisuudessa!media9alan!
ammattilaiset!keskustelivat!työhyvinvoinnista!Pullman!Barissa!22.!marraskuuta.! !Alustuksen!

keskustelijoina!olivat!Helmiradion!iltapäiväjuontaja!Ile! Jokinen! ja!radio!Aallon!aamuohjelma!

Dynastiaa! luotsaava!Anna!Perho.!Keskustelua!veti!Radio!Rockin!aamujuontaja!Harri!Moisio.!

Tapahtuma!liittyi!YMTin!pyrkimyksiin!saada!kaupallisille!ja!paikallisradioille!työehtosopimus,!

mutta! painottui! tällä! kertaa! työssä! jaksamisen! kysymyksiin.! Esille! nousivat! kuitenkin!myös!

alan!palkkauksen!ongelmat.!
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!

!

5.!MUITA!YHTEYDENOTTOJA!
!

MTV:n! ohjelmatyöntekijät! MOT! ry! juhli! 509vuotiasta! yhdistystään! ravintola! Pirittassa! 28.!

lokakuuta.!FAOsta!puheenjohtaja!ja!Kalle!Niemi!osallistuivat!juhlaan!ja!veivät!FAOn!terveiset!

yhdistykselle.!

!

Turun! sanomalehtimiesyhdistyksestä! Mathias! Luther! oli! yhteydessä! puheenjohtajaan! ja!

luottamusmieheen! ja! tiedusteli! mahdollisuutta! tutustua! FAOn! toimintaan! turkulaisten!

freelancereiden!Yleisradion!vierailun!yhteydessä!18.!marraskuuta.!Tapaaminen!sujui!lounaan!

merkeissä.!!

!

!

XI!TALOUS!!
!

FAO:n! budjetti! on! ollut! parin! vuoden! ajan! samalla! tasolla.! Varat! tulevat! jäsenmaksu9

palautuksista.!Suurin!kuluerä!ovat!palkat!ja!palkkiot,!joiden!osuus!budjetista!on!yli!kolmasosa.!!

!

RTTL:n!jäsenmaksupalautuksista!tilittämä!summa!oli!30!000!euroa.!Vuoden!2016!kulut!ylitti9

vät!kuitenkin!varat!ja!FAO!teki!alijäämäisen!tuloksen.!Alijäämä!oli!2548,03!euroa.!Pahimmat!

ylitykset! tapahtuivat! vuosikokouksessa,! pohjoismaisessa! yhteistyössä! ja! henkilöstökuluissa.!

Tämä! merkitsee! säästövelvoitetta! tulevalle! toimintavuodelle.! Palveluiden! ostamista! vähen9

tämällä!FAOn!toiminta!voi!kuitenkin!jatkua!entisessä!laajuudessaan!vuonna!2017.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kuvat: Kirsi Mattila, Hanna Onttonen, Päivi Kapiainen-Heiskanen 


