
YHTYNEET.SOPIMUS

PöYTÄKRJA N EUVOTTELUTU LoKSESTA

Yleisradio Oy ja Suomen Journalistiliitto ry ovat saavuttaneet
neuvottel utuloksen Yhtyneet-työehtosopimu ksen täydentämisestä
verkkokirjoittamista koskevalla liitteellä 1.1.2019 alkaen.

Alla mainittuja palkkioita ei korotela 1.1.2019 yleiskorotuksella.

Voimaantulo edellyttää Journalistili iton hall ituksen hyväksyntää

Pasilassa, 24.9.2018

Yleisradio Suomen Journalistiliitto ry
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LIITE 6

Verkkoki rjoittam isen palkkiot 1 .1 .2019 alkaen

Tätä liitettä sovelletaan Ylen julkaisukanavien tekstimuotoisten sisältöjen ja niihin liittyvien
valokuvien palkkioita määritettäessä.

Jutut on jaettu palkkioryhmiin sen mukaan, kuinka vaativaa ja aikaa vievää niiden tekeminen
on. Korottavasti palkkioon vaikuttavat muun muassa

r tehtävän tavallisesta poikkeava vaativuus (ks. tarkemmin 11 g 1 kohta)
r työhön tarvittava aika (ks. tarkemmin 11 S 2 kohta)
r henkilökohtainen työsuoritus (ks. tarkemmin 11 g 3 kohta)
o kokemuslisä (ks. tarkemmin 11 S 4 kohta ja liite 9)

1

Sähke ja lyhyt verkkojuttu

Lyhyt, sähkeenomainen verkkojuttu taijuttu, joka on lähes sama kuin radio/tv-jutun
käsikirjoitus.

35e-175e

2

Verkkouutinen tai uutishaastattelu

Perusjuttu, jossa jokin osa työprosessista on lyhyttä verkkojuttua työläämpi. Juttua
varten on haastateltu ainakin yhtä lähdettä. Juttu on saattanut vaatia muokkaamista
editoijan pyynnöstä. Haastattelussa on pääaiheena yksi henkilö, jota on haastateltu
ei kä juttua sidota laajem paan yhteiskun nalliseen kontekstiin.

175e-300e

3

Näköku lma/kolumn i/blogi/kritii kki

Juttutyypin runkona on henkilökohtainen havainnointi, ilmaisu voi olla kaunokirjallista

175e-400e

4
Essee



t
I Juttutyypin runkona on henkilökohtainen havainnointi, ilmaisu voi olla kaunokirjallista.

Juttu esittelee ilmiöitä. Se voi myös taustoittaa uutistapahtumaa. Edellyttää kolumnia
laajem paa tiedon han ki ntaa, esi merkiksi taustahaastatteluja.

420e-600e
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5

Hen ki lökuva/reportaasi

Feature

7

Valokuvalisä

Lafa, monipuolinen verkkojuttu, joka kuvaa yhteiskunnallista ilmiötä tai henkilöä.
Jutussa on sen läpi kulkeva teema ja näkökulma, joka voidaan kertoa päähenkilön
kautta. Vaatii jutun tekijältä yleensä matkustamista haastattelua tai jutun kohteen
kuvailua varten. Editointivaihe voi vaatia lisäselvittelyä, lisäkirjoittamista ja asioiden
tarkistamista.

350e-900e

Laa1a, monipuolinen verkkojuttu, jota on työstetty editoijan kanssa jutun ideoinnista
alkaen. Juttu kuvaa yhteiskunnallista ilmiötä ja avaa syvällisesti sen taustoja.
Pääosassa ilmiö, ei henkilö. Myös kuvituksen suunnitteluun on käytetty aikaa. Vaatii
jutun tekijältä matkustamista haastattelua taijutun kohteen kuvailua varten.
Editointivaihe voi vaatia lisäselvittelyä, lisäkirjoittamista ja asioiden tarkistamista,
Feature-jutun palkkiohaitarin yläpää on avoin, sillä oikean palkkion määrittäminen
vaatii useimmiten tapauskohtaista neuvottelua.

420e-1000e

Valokuvalisää sovelletaan verkkojutun kirjoittajan ottamiin valokuviin. Valokuvalisää
voidaan soveltaa myös valokuviin, jotka toimittaja ottaa audiojutun tai
audiovisuaalisen jutun tekemisen yhteydessä joko julkaistavaksi Ylen omilla
verkkosivuilla tai markkinointimateriaaliksi medialle. Valokuvalisää ei voi maksaa
pelkkien kuvien ottamisesta.

Jutun kuvittamisesta valokuvilla sovitaan aina etukäteen.

Tekijän ottamat valokuvat korvataan korottamalla juttupalkkiota vähintään 50 euroa
julkaistua kuvaa kohden. Tekijän Ylelle luovuttamien kuvien laatu on huomioitava
korotuksesta sovittaessa.

Jos julkaistavia kuvia on yli neljä, sovitaan ylimenevältä osalta palkkiosta erikseen.


