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ESIINTYJÄPALKKIOT  1.1.2016 ALKAEN 

 
Tekstit voimassa 1.1.2014 alkaen. Palkkiot voimassa 1.1.2016 alkaen. 

 
Esiintyjiä koskevia erinäisiä määräyksiä 

 
1 Jos suora lähetys tai taltiointi peruuntuu tai katkaistaan sen takia, että 

esiintyjä on olennaisesti poikennut hyväksytystä käsikirjoituksesta, jättä-
nyt huomioonottamatta ennalta sovitut ohjelman sisältöä tai kestoa kos-
kevat ohjeet, poikennut ennalta ilmoitetusta tuotantoaikataulusta tai on 
muulla tämän sopimuksen vastaisella menettelyllään aiheuttanut oh-
jelman peruuntumisen, katsotaan sopimus kokonaan purkaantuneeksi. 

 
2 Jos työ peruutetaan yhtiöstä johtuvista syistä, on esiintyjällä oikeus saa-

da palkkio tehdyn työn osalta. Mikäli kysymyksessä on suora lähetys, 
maksetaan palkkio sovitun suuruisena, jos esiintyjä on jo saapunut kuva-
us- tai äänityspaikalle. Jos tällainen lähetys toteutetaan olennaisilta osil-
taan muuttumattomana myöhemmin, saa esiintyjä 50 % alkupe-
räispalkkiosta. 

 
3 Palkkiota ei makseta esiintyjän vakinaisesti tai tilapäisesti hoitamaan toi-

meen, virkaan tai tehtävään liittyvistä uutisluonteisina pidettävistä lausun-
noista, haastatteluista ja tiedotuksista. 

 

Pöytäkirjamerkintä 1 

Uutisluonteisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Ratkaisevaa on 
käsiteltävän aiheen uutisluonteisuus. Ohjelman tyyppi tai nimi 
ei vielä ratkaise asian uutisluonteisuutta. Uutis- ja ajankohtais-
ohjelmissa voi olla osia, jotka eivät tässä mielessä ole uutis-
luonteisia, eikä uutisluonteisuus synny pelkästään siitä, että ai-
hetta käsitellään uutis- tai ajankohtaisohjelmassa. 

Pöytäkirjamerkintä 2 
 

Kirjailijalle ei makseta palkkiota haastattelusta, jota voidaan pi-
tää uutisluonteisena sen vuoksi, että se käsittelee hänen uusin-
ta kirjaansa. 

 
Palkkiota ei myöskään makseta Yleisradion ohjelmatoiminnan säännös-
ten 1.10 -kohdassa mainituissa poliittisissa ohjelmissa esiintymisestä. 

 
4 Haastateltavan tai asiantuntijan kanssa sopimusta tehtäessä on selvitet-

tävä, minkälaista valmistautumista tehtävä mahdollisesti vaatii ja sen 
mukaisesti sovellettavat palkkioperusteet. 
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5 Yhtiö ei suorita mitään palkkiota muiden järjestämien radioitavien tai televi-
sioitavien tilaisuuksien esiintyjille, ellei asiasta toisin sovita. Käyttäessään 
erillisenä tai muussa yhteydessä tällaisessa tilaisuudessa esiintyneen hen-
kilön työsuoritusta, yhtiö suorittaa tämän sopimuksen mukaisen palkkion. 
 

 

1 AUDIOTYÖN PALKKIOT 

1.1  
Haastateltava 
     

 euro 

5 minuuttiin asti 59,07 

ja kultakin seuraavalta minuutilta     6,13 

   
Mikäli haastateltava on valmistanut etukäteen haastattelulausunnon alalta, 
jota hän edustaa, maksetaan hänelle liitteen 1 kohdan 5 mukainen palkkio. 

 
1.2  
Keskustelut 
 
Keskustelujen puheenjohtaja ja/tai vetäjä keskustelun pituuden mukaan 
 

 euro 

15 minuuttiin asti 147,41 

ja kultakin seuraavalta minuutilta     10,20 2,80 

 
Keskusteluun osallistuja  
  

 euro 

10 minuuttiin asti 254,63 

ja kultakin seuraavalta minuutilta    47,90 13,11 

   
Keskusteluun osallistujille maksetaan oheinen palkkio, ellei kirjallisesti ole 
toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskus-
telijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, niin kes-
kustelijoiden palkkio on kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta. 
 
Jos alustaja osallistuu keskusteluun, hänelle maksetaan alustuspalkkion li-
säksi keskustelijan palkkio. 
 
Yli tunnin pituisesta keskustelusta palkkiota korotetaan erikseen sovittaval-
la tavalla. 
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2 AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 

2.1 
Lausunnot ja haastattelut 
   

 euro 

5 minuuttiin asti 90,10 

ja kultakin seuraavalta minuutilta 8,28 

 
2.2 
Asiantuntijalausunnot ja esitelmät 
   

 euro 

5 minuuttiin asti 247,86 

ja kultakin seuraavalta minuutilta 22,43 

 
 Asiantuntijalausunto edellyttää etukäteen annettua tehtävää, johon 

vastauksen antaminen vaatii valmistelua ja tutkimista. Asiantuntijana on 
pidettävä henkilöä, joka ko. alalla on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin 
(muun koulutuksen, työkokemuksen tai muuta kautta) on hankkinut suuren 
kokemuksen kyseessä olevista asioista. 

 
 Esiintyjältä edellytetään myös mahdollisen kuvituksen suunnittelua. 

 
2.3 
Selostus ja juontaminen 

   

 euro 

5 minuuttiin asti 111,63 

ja kultakin seuraavalta minuutilta 13,22 

   
Yli tunnin kestävistä tehtävistä palkkiota korotetaan erikseen sovittavalla 
tavalla. 

 
2.4 
Ohjelmaan sisältyvä kuuluttaminen 
   

 euro 

15 minuuttiin asti 156,27 

ja kultakin seuraavalta minuutilta 4,76 

 
 Yleisötilaisuuksien, sirpaleohjelmien, konserttien yms. kuuluttamisesta ja 

siihen liittyvästä esittelystä maksetaan ohjelman kokonaiskeston mukaan. 

 
2.5 
Keskustelut 
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Keskusteluissa puheenjohtajana toimiminen 
   

 euro 

15 minuuttiin asti 151,83 

ja kultakin seuraavalta minuutilta 2,92 

  
Yli tunnin kestävistä keskusteluista palkkiota korotetaan erikseen 
sovittavalla tavalla. 

 
 
Keskusteluun osallistujat 
  

 euro 

10 minuuttiin asti 352,48 

ja kultakin seuraavalta minuutilta 5,52 

 
  Keskusteluun osallistujille maksetaan edellä mainittu palkkio, ellei 

kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan 
jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän 
kuin viisi, niin keskustelijan palkkio on kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta ja 
vähintään 86,36 euroa. 

 
  Alustajalle maksetaan alustuksen pituuden mukaan esitelmäpalkkio. Jos 

alustaja osallistuu keskusteluun, hänelle maksetaan lisäksi keskustelijan 
palkkio. 

 
Yli tunnin kestävistä keskusteluista palkkiota korotetaan erikseen sovitta-
valla tavalla. 

 


