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Journalistiliitto on antanut 25.2. MTV:n sisällöntekijöitä koskevan lakkovaroituksen. Mikäli 
neuvottelutulokseen ei päästä, lakko alkaa 11. maaliskuuta. Lakko kestää kaksi viikkoa ja 
siihen osallistuu noin 160 työntekijää. Toteutuessaan työtaistelu vaikuttaa muun muassa 
MTV:n uutisiin, verkkosivuihin ja ajankohtaisohjelmiin.  
 

 
Mitä lakkovaroitus tarkoittaa?  
Lakkovaroitus on julkinen ilmoitus mahdollisesta työtaistelusta, joka alkaisi kahden viikon kuluttua 
varoituksen antamisesta. Varoituksessa kerrotaan, ketkä olisivat lakossa ja kuinka pitkä lakko olisi. 
Varoitus voidaan antaa, jos työehtosopimusneuvotteluissa ei päästä eteenpäin.  
  
Mitä lakko tarkoittaisi – ketkä ovat lakossa?  
Jos lakko alkaa, MTV:n sisältöä tekevät työntekijät eivät mene töihin. Lakko kestää viikon.  
Lakossa ovat vakituiset, määräaikaiset, ttt- sekä vuokratyötä tekevät sisältötyöntekijät, 
yhteensä n. 160 työntekijää.  
 

Mistä työtaistelu johtuu, miksi lakkoillaan?  

Journalistiliitto on neuvotellut tammikuusta lähtien MTV:n sisällöntekijöiden työehtosopimuksesta. 
Työnantajaa edustaa Palvelualojen työnantajat ry Palta.  

Lakkovaroituksen syynä on se, että työnantaja ei ole tullut vastaan työntekijöiden keskeisissä 
tekstiesityksissä. Maikkarilaisilla on nyt uutistyön heikoimmat työehdot. 

Muuhun uutismediaan nähden työntekijöillä on pisimmät työajat ja lyhimmät lomat. Työn haittalisät 
ovat heikommat kuin vaikkapa samaa työtä tekevillä Yleisradiossa. Mahdollisuudet kouluttautua ovat 
muihin mediataloihin nähden heikommat. 
 
Mitkä ovat lakon vaikutukset?  
Toteutuessaan työtaistelu vaikuttaa muun muassa MTV:n uutisiin, verkkosivuihin ja 
ajankohtaisohjelmiin.  
 
Milloin toimittajat ovat Suomessa lakkoilleet?  
Liitto lakkoilee vain silloin kun on pakko. Aina pyrimme ensin sopimaan asioista. Suomen 
Journalistiliiton lähes satavuotisen historian aikana on lakkoiltu kolme kertaa:  
- 1. lakko: lehdistön lakko 9.5. – 19.5.1972  
- 2. lakko: lehdistön lakko 13.11. – 3.12.1980  
- 3. lakko: Yleisradion työntekijöiden lakko 30.11.-21.12.1988  
 
Mistä saan tietoa neuvottelutilanteesta ja mahdollisesta lakosta?  
Tietoa lakosta saa Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT: ry:ltä, liitolta jäsenpalveluista. Mikäli lakko alkaa, 
lakosta tiedotetaan puheenjohtajan kirjeellä sähköpostitse, liiton nettisivuilla ja extranetissä ja liiton 
sosiaalisen median kanavissa.   
 
Yhteystietoja:   



MOT: https://www.motry.fi/  
 Kari Pyrhönen, puheenjohtaja kari.pyrhonen@mtv.fi, pyrhonen.kari@gmail.com  
 puhelin 0400894091  
 
  Petteri Savolainen, luottamushenkilö (MTV) petteri.savolainen@mtv.fi  
  puhelin 0503956112   

 
JOURNALISTILIITTO: www.journalistiliitto.fi  

 Liiton lakineuvonta päivystää arkisin klo 13−16 numerossa 044 7555 000   
ja lakineuvonta@journalistiliitto.fi  
 Liiton vaihde 09-612 2330  

 
Entä jos haluaisin kuitenkin mennä töihin?   
Suurin osa meistä pitää työstään ja tekee sitä mielellään ja ahkerasti. Siksi meillä on oikeus vaatia 
reiluja työehtoja. Meitä ei myöskään saa kohdella muita huonommin. Lakon tarkoitus on varmistaa, 
että voimme sen jälkeen palata mieluisaan työhön ja saada siitä riittävästi korvausta ja lepoa. Tämän 
takia kaikki ovat lakossa eivätkä tee töitä.   
   
Esimies pyysi minut töihin lakon aikana, mitä teen?  
Kaikki sisällöntekijät ovat lakossa eivätkä mene töihin tai tee töitä. Ilmoita näin esimiehellesi.   
 
Olen esimies, olenko lakossa?  
Kaikki sisällöntekijät ovat lakossa eivätkä mene töihin tai tee töitä riippumatta siitä, onko 
esimiestehtävissä vai ei.   
 
Minulla on jutunteko kesken. Voinko sen tehdä jutun loppuun, kun lakko 
alkaa?  
Työt keskeytetään heti lakon aloitettua. Eikä töihin mennä.   
 
Mitä käy palkalleni lakon ajalta?  
Työnantaja ei maksa lakon ajalta palkkaa. Lakossa olevat liiton jäsenet ovat oikeutettuja 
lakkoavustukseen.   
 
Mikä on lakkoavustus? Miten saan lakkoavustusta?  
Lakkoavustus on Journalistiliiton jäsenilleen maksama rahallinen avustus siltä ajalta, kun työnantaja ei 
maksa palkkaa. Avustuksesta, sen määrästä ja maksamisesta päätetään aina erikseen. Avustus ei ole 
yhtä suuri kuin saamatta jäävä palkka.   
 
Lakkoavustusta haetaan vasta lakon jälkeen. Avustuksen määrä päätetään lakon julistamisen 
yhteydessä. Liiton hallitus on päättänyt, että lakkoavustuksen määrä on 100 euroa päivässä.    
 
Koskeeko lakko freelancereitä?  
Lakko koskee MTV:n sisällöntuotannossa työskenteleviä freelancereita, yrittäjiä ja 
henkilöstövuokrausyritysten kautta työskenteleviä ihmisiä, mikäli nämä ovat Journalistiliiton jäseniä.   
  
Kun lakko alkaa, freelancerit voivat tehdä aiemmin sovitut työt normaalisti. Lakkovaroituksen 
antamisen jälkeen freelancer ei voi sopia uusista toimeksiannoista, joilla on tarkoitus korvata 
lakonalaista työtä.   
 
Freelancerit voivat tehdä työtä muualle kuin MTV:lle normaalisti.   



 
Miten freelancer hakee lakkoavustusta?  
Jos liittoon kuuluva freelancer ei voi lakon takia hankkia toimeentuloaan, hänelle maksetaan 
lakkoavustusta. Lakkoavustuksen määrittelemiseksi freelancerilta voidaan kysyä lisätietoja aiemmasta 
laskutuksesta ja sovituista toimeksiannoista. Siksi toimeksiannoista on syytä sopia hyvissä ajoin 
kirjallisesti tai sähköpostilla.   
  
Koskeeko lakko harjoittelijoita?  
Kaikki MTV:n sisällöntekijät ovat lakossa eivätkä mene töihin tai tee töitä.   
Työsopimussuhteessa olevat, esimerkiksi oppisopimusoppilaat ja työharjoittelijat, osallistuvat 
lakkoon, paitsi jos heillä on menossa sellainen koulutusjakso, joka ei käsitä lakonalaista työtä 
(esimerkiksi luentojakso). Myöskään sellaiset koulutettavat ja harjoittelijat, jotka eivät ole 
työsuhteessa, eivät saa tehdä lakonalaista työtä.   
 
Osa-aikatyöntekijät lakon aikana?  
Osa-aikatyöntekijät osallistuvat lakkoon kuten muutkin työntekijät. Osa-aikaisuutta tekevien tulee olla 
yhteydessä työttömyyskassaan jo ennakolta lakonaikaisen päivärahakohtelunsa selvittämiseksi. 
Lakolla ei ole vaikutusta osa- tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen maksamiseen.  
 
Voinko liittyä liittoon lakon alettua tai kun lakkovaroitus on annettu?  
Valitettavasti et. Lakkovaroituksen antamisen ja lakon päättymisen välillä liittoon ei oteta 
uusia MTV:n sopimusalalla työskenteleviä jäseniä. Lakkoavustuksen saaminen edellyttää aiempaa 
jäsenyyttä liitossa.   
 
En kuulu Journalistiliittoon, olenko lakossa?  
Lakon tarkoitus on saada kaikille paremmat työskentelyolosuhteet ja järkevät työajat riippumatta 
siitä. Lakolla saavutetuista eduista hyötyvät kaikki riippumatta siitä, kuuluvatko liittoon vai eivät.   
Tämän vuoksi on reilua, että lakkoon myös osallistuvat kaikki, sekä liittoon kuuluvat että 
kuulumattomat. Liittoon kuulumattomilta olisi epäreilua vaikeuttaa lakkoilua tekemällä töitä lakon 
aikana ja kuitenkin myöhemmin nauttia lakkoilijoiden taistelemista eduista.   
  
Olen lomalla lakon aikana, mitä teen?  
Jos loma on alkanut ennen lakkoa, lakon alkaminen ei keskeytä sitä. Tällöin loman ajalta maksetaan 
palkkaa. Jos loma päättyy lakon aikana, henkilö siirtyy lomalta lakkoon ja palkanmaksu keskeytyy 
loman jälkeisenä päivänä. Töihin palataan lakon jälkeen. Jos lakko alkaa ennen kuin aikaisemmin 
sovittu loma, työntekijä on lakossa eikä loma ala. Lakon lopettamissopimuksella yleensä sovitaan, 
miten pitämättä jääneiden lomien kanssa menetellään. Lomapalkan korotus on ansaittu etukäteen ja 
sen työntekijä joka tapauksessa saa.  
 
Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti siirtää lomaa alkamaan lakon aikana. Jos loma ja lakko 
alkavat samana päivänä, henkilö on lomalla, koska loma on alkanut klo 00.00 ja lakko todennäköisesti 
myöhemmin aamulla.   
 
Lomapäiviä ei lakon aikana kerry. Jos lakko kestää pitkään, seuraavan vuoden loma voi lyhentyä.  
Vapaapäivä on lakkopäivä, jolta maksetaan lakkoavustus.  
  
Olen sairauslomalla/perhevapaalla lakon aikana   
Lakko ei vaikuta äitiys- tai isyysvapaan aikaiseen palkkaan tai päivärahaan, jos vapaa on alkanut 
ennen lakon alkamista.   
  



Jos henkilö on sairauslomalla lakon alkaessa, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa niin kauan kuin 
työkyvyttömyyttä jatkuu. Kun sairausloma päättyy, henkilö liittyy lakkoon.   
  
Jos henkilö sairastuu lakon aikana, sairausajan palkkaa ei makseta, mutta henkilö saa 
sairausvakuutuspäivärahaa. Jos äitiys- tai isyysvapaa alkaa lakon aikana, henkilö saa päivärahan, 
mutta ei palkkaa tältä ajalta.   
 
Sairaustapauksissa on ehdottomasti hankittava lääkärintodistus, josta ilmenevät työkyvyttömyyden 
alku ja päättyminen mahdollisimman tarkasti.  
 
Olen kurssilla/koulutuksessa lakon aikana, mitä teen?  
Työnantajan määräämille tai kustantamille, työaikana tapahtuville kursseille tai koulutustilaisuuksiin 
ei osallistuta. Työhön osallistumiseen rinnastettava henkilöstökoulutus voi jatkua lakon aikana, jos 
siihen ei sisälly lakonalaisten töiden tekemistä.  
 
Työsopimussuhteessa olevat, esimerkiksi oppisopimusoppilaat ja työharjoittelijat, osallistuvat 
lakkoon, paitsi jos heillä on menossa sellainen koulutusjakso, joka ei käsitä lakonalaista työtä 
(esimerkiksi luentojakso).   
 
Myöskään sellaiset koulutettavat ja harjoittelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät saa tehdä 
lakonalaista työtä (esim. opiskelijajäsenet)  
  
 


