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YLEISTÄ        

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton ammatti-

osasto Teollisuusliitto ry:n erityisalojen sektorissa. Grafinet ja Teollisuusliitto neuvottelevat yhdessä 

alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Medialiiton kanssa.  

Graafiset toimihenkilöt ry on perustettu 28.9.1977. 

HALLITUS  

Grafinetin hallituksen kokoonpano vuonna 2018: 

 

Tuija Pircklén 

Sanoma Media Finland Oy 

(läsnä 9/9) 

Sari Ojala   

Kustannus Oy Demokraatti 

(läsnä 8/9) 

Kirsi Kuokkanen 

Keskisuomalainen Oyj 

(läsnä 9/9) 

Sari Kotajärvi 

Sanoma Media Finland Oy 

(läsnä 8/9) 

Jarmo Peltomäki 

 

Leena Yletyinen (1. varajäsen) 

Sanoma Media Finland Oy  

(läsnä 3/9) 

Anne Kostamo (2. varajäsen) 

Sanoma Media Finland Oy   

(läsnä 2/9) 

Mari Jokinen (3. varajäsen)  

Sanoma Media Finland Oy  

(läsnä 4/9) 

Niina Siren (4. varajäsen) 

Keskisuomalainen Oyj 

(läsnä 2/9) 

Seena Ikonen (5. varajäsen)

TS-Yhtymä Oy     Mediatalo ESA Oy  

(läsnä 9/9)                             (läsnä 1/9) 

Niina Vesala      Riitta Leppänen (6. varajäsen)  

Sanoma Media Finland Oy                            Ilves Jakelu Oy 

(läsnä 6/9)      (läsnä 2/9) 

   

Ammattiosaston hallituksena toimi syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheen-

johtaja ja kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) muuta varsinaista jäsentä ja kalenterivuodeksi 

kerrallaan valitut kuusi (6) varajäsentä. 

Taloudenhoitajana toimi Marianne Peuralahti ja toiminnantarkastajana oli Heidi Airaksinen. 

Grafinetin sopimusasiantuntija Teollisuusliitossa on Mirja Suhonen.  

HALLITUKSEN KOKOUKSET 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa käsittelemään yhdistyksen 

talous-, järjestö-, edunvalvonta- ja muita kysymyksiä. Kokouksien perusteemoina olivat liiton 

toimielimien kokousten kuulumiset sekä Grafinetin oman toiminnan läpikäyminen. Kokouksissa  
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käsiteltiin myös saapuneet liiton järjestökirjeet ja tiedotteet. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisista 

teemoista ja työpaikkojen tilanteista. 

 

Kokouksissa hyväksyttiin myös jäsenmuutokset liiton jäsenmuutosluettelon mukaisesti sekä todettiin 

myönnetyt vapaajäsenyydet ja jäsenyyden päättymiset henkilön siirryttyä eläkkeelle.  

   

Kaksipäiväinen toinen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa Aulangolla Hämeenlinnassa. 

Ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa 31.10.2017 valittujen varapuheenjohtaja Sari Ojalan, 

sihteeri Kirsi Kuokkasen ja taloudenhoitaja Marianne Peuralahden lisäksi valittiin muihin tarvittaviin 

tehtäviin hallituksen jäsenet seuraavasti: 

Puheenjohtajan hallituksen varajäsen Leena Yletyinen, tiedotussihteeri Niina Siren, jäsentuote- ja 

verkkovastaava Sari Ojala, koulutusapurahavastaava Jarmo Peltomäki, kokousvastaava Mari 

Jokinen, toimintarahavastaava Leena Yletyinen, jäsenvastaava Sari Kotajärvi, opintosihteeri Niina 

Vesala ja merkkipäivävastaava Seena Ikonen. 

Grafinetin tes-jaostoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet.  

Ammattiosaston nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi 

yhdessä. 

Helmi- ja maaliskuussa kokoonnuttiin Helsinkiin käsittelemään ajankohtaisia asioita. Helmikuun 

kokouksessa arvottiin loka-joulukuussa 2017 jäsenhankkijoina toimineiden kesken S-ryhmän 150 

euron lahjakortti.  

Huhtikuussa hallitus piti kokouksensa Helsingissä ja valmistautui seuraavan päivän kevätkokoukseen 

käymällä läpi ja hyväksymällä kevätkokoukselle esitettäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon. 

Kevätkauden viimeinen kokous toukokuussa pidettiin myös Helsingissä, ajankohtaisten asioiden 

lisäksi arvottiin tammi-maaliskuussa jäsenhankkijoina toimineiden kesken S-ryhmän 150 euron 

lahjakortti sekä käsiteltiin kevätkokouksesta saadut palautteet ja palautteen antaneiden kesken 

arvottiin tuotepaketti. Kokouksen jälkeen hallituksella alkoi kesäloma hallitustyöskentelystä. 

Syyskausi käynnistettiin elokuun puolivälissä, kun kokoonnuttiin jälleen Helsinkiin. Kokouksessa 

käsiteltiin ajankohtaiset asiat sekä arvottiin huhti-kesäkuussa jäsenhankkijoina toimineiden kesken  

S-ryhmän 150 euron lahjakortti.  

Syyskuussa kokoustettiin viimeisen kerran vanhassa toimitilassa, sillä Teollisuusliitto irtisanoi 

Siltasaarenkatu 4 vuokrasopimuksen päättymään 31.10.2018 ja tarjosi uutta toimistotilaa kadun 

toiselta puolelta Siltasaarenkatu 3-5. Ajankohtaisten asioiden lisäksi suoritettiin tuotekassin arvonta 

Grafinetin Facebook-sivujen tykkääjien kesken sekä suunnattiin pikkuhiljaa katseita vuoteen 2019 

valmistautumalla lokakuun toiminnansuunnittelukokoukseen. 
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5. – 6.10. hallituksen varsinaiset ja varajäsenet kokoontuivat kaksipäiväiseen vuoden 2019 

toiminnansuunnittelukokoukseen Murikka-opistolle. Kokouksessa suunniteltiin ja budjetoitiin 

jäsenhankintakampanjat, kurssit, kokoukset ja tilaisuudet sekä päätettiin, miten niitä tuetaan,   

esim. kaikille jäsenille avointa liittoristeilyä 7.-8.9.2019 tuetaan 30 eurolla/jäsen. Hallituksen 

kokouksia suunniteltiin pidettäväksi seitsemän. 

Vuoden viimeinen kokous pidettiin 23.11. Jyväskylässä. Kokouksessa valmistauduttiin seuraavan 

päivän syyskokoukseen ja todettiin, että toimintasuunnitelma, koulutusapurahasääntöjen muutos 

sekä talousarvio olivat valmiit esitettäväksi syyskokoukselle. Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 

2018 koulutusapurahahakemukset. Todettiin myös, että jäsenhankintakampanjan viimeinen 150 

euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti lahjoitetaan syyskokouksessa heinä-syyskuussa jäsenhankkijana 

toimineelle. 

Kokouksessa otettiin ilolla vastaan ilmoitus, että Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan 

toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan 

edelleen yleissitova. 

Kokouksen jälkeen illalla mentiin tapaamaan 

Jyväskylän alueen jäseniä ravintola Kissanviikseen ja 

ilta sujui mukavissa merkeissä kuulumisia vaihtaen. 

Teollisuusliiton aluetoiminnasta oli kertomassa 

Jyväskylän aluetoimiston päällikkö Jukka Seppälä. 

Paikalla oli viisi alueen jäsentä. 

         

Uuden hallituksen ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin 25.11. Kokouksessa valittiin 

varapuheenjohtajaksi Sari Ojala, sihteeriksi Kirsi Kuokkanen, kansainvälisistä asioista vastaavaksi      

Tuija Pircklén ja taloudenhoitajaksi Marianne Peuralahti. Muut tarvittavat toimihenkilövalinnat 

päätettiin tehdä tammikuun toisessa järjestäytymiskokouksessa. Kokouksessa valittiin myös 

hallituksen varsinaisten jäsenten varajäsenet seuraavasti: Tuija Pircklénin vara Outi Vuorijärvi, Anu 

Koiviston vara Riitta Leppänen, Sari Kotajärven vara Tiia Alho, Kirsi Kuokkasen vara Vesa Hakulinen, 

Sari Ojalan vara Marianne Peuralahti, Jarmo Peltomäen vara Niina Vesala sekä Leena Yletyisen vara 

Katja Ruotsalainen.   

EDUSTUKSET TEOLLISUUSLIITON TOIMEENPANEVISSA ELIMISSÄ  

Erityisalojen sektorin sektorijohtokunnassa Grafinetin edustajana toimi Tuija Pircklén, henkilö-

kohtaisena varajäsenenään Marjaana Korhonen. Sektorijohtokunta kokoontui 3 kertaa. 

Työttömyyskassan hallituksen henkilökohtaisena varajäsenenä oli Kirsi Kuokkanen ja Niina Vesala 

edusti kulttuuri- ja vapaa-ajan jaostossa, kunnes erosi jaoston jäsenyydestä 23.11.2018. 
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Erityisalojen sektorin TES-neuvottelukunnan edustajina olivat Tuija Pircklén, Kirsi Kuokkanen,  

Seena Ikonen, Riitta Leppänen ja Jarmo Peltomäki. Neuvottelukunta ei kokoontunut vuoden aikana. 

Seuturyhmätoimikunnassa edustivat Tuija Pircklén ja Sari Ojala. 

LUOTTAMUSHENKILÖT  

Luottamushenkilöitä toimi vuonna 2018 seuraavissa yrityksissä: 

A-Lehdet Oy, Helsinki  - plm 

Alma Manu Oy, Tampere - plm, varaplm, tsv, 1. varatsv, 2. varatsv     

Aste Kirjat Oy, Helsinki - plm 

Etelä-Suomen Media Oy, Vantaa - plm, varaplm, tsv 

Forssan Kirjapaino Oy, Forssa - yhdyshenkilö 

Gemalto Oy, Vantaa - plm, varaplm, tsv 

Hämeen Sanomat Oy, Hämeenlinna – plm, varaplm 

Ilves Jakelu Oy, Hämeenlinna – plm, varaplm 

Forssan Lehti, Forssa – plm, varaplm 

I-Mediat Oy – 1. varatsv 

I-Mediat Sanomalehti Ilkka, Seinäjoki – plm, varaplm 

Kaakon Viestintä Oy, Mikkeli – varaplm, tsv, 2. varatsv 

Kaakon Viestintä Oy, Lappeenranta –plm,  tsv, 1. varatsv, 2. varatsv 

Kaleva 365 Oy ja Kaleva Oy, Oulu – plm, varaplm, tsv 

Kamua Oy,  Jyväskylä – plm, varaplm 

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola – plm, varaplm, tsv, 1. varatsv 

Keskisuomalainen Oyj, Vantaa – plm 

Kustannus Oy Demokraatti, Helsinki – tsv 

Mediatalo Esa, Lahti – plm, tsv 

Paletti Oy,  Hämeenlinna – plm, varaplm, tsv, 1. varatsv 

Posti Palvelut Oy, Helsinki, Kouvola, Mikkeli – plm 

Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy,  Eura – plm 

Sanoma Media Finland Oy – plm 

Sanoma Media Finland Oy, Vantaa, Oulu – tsv, 1. varatsv, 2. varatsv 

Sanoma Media Finland Oy, Helsinki, Tampere, Pori – tsv, 1. varatsv, 2. varatsv 

Sanoma Oyj – plm  

Savon Media Oy, Kuopio – plm, varaplm, tsv, 1. varatsv 

SL-Mediat Oy, Tampere  – plm, varaplm, tsv, 1. varatsv, 2. varatsv 

SLP Kustannus Oy, Kajaani - plm 

 

plm = pääluottamusmies, varaplm = varapääluottamusmies, lm = luottamusmies, tsv = työsuojelu-

valtuutettu, varatsv = varatyösuojeluvaltuutettu 
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TYÖEHTOSOPIMUS 

Medialiiton ja Teollisuusliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen 31.1.2021 asti 

voimassa oleva työehtosopimus allekirjoitettiin 13.11.2017 ja se on yleissitova voimaantulosta 

1.2.2018 lukien Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Työehtosopimuksen yleissitovuuden 

vahvistamislautakunnan päätöksellä. 

Työehtosopimuksessa on sovittu vuodelle 2018 mm. vuotuisen työajan lisäämisestä 16 tunnilla ilman 

palkkavaikutusta sekä vanhojen työntekijöiden mahdollisuudesta vaihtaa talviloma pysyvästi 

joulurahaan. Toimihenkilö, jonka työsuhde alkoi 1.2.2018 tai sen jälkeen ansaitsee joulurahaa 

työsuhteensa alusta lukien. Ilta- ja yötyölisäjärjestelmää on uusittu sekä 1.4.2018 palkankorotuksen 

suuruus oli 0,8 % yleiskorotus + 0,4 % yrityskohtainen erä. Yrityskohtaisen erän käytöstä ja jako-

perusteista piti pyrkiä sopimaan paikallisesti.  

TALOUS  

Tilikauden tulos on alijäämäinen -6.680,83 euroa. Jäsenmaksutuotot jatkoivat alenemistaan ollen    

7,5 % edellistä vuotta alhaisemmat. Sijoitustoimintaa jatkettiin maltillisella, varovaisella linjalla 

tavoitteena varma ja riskitön tuotto.  

Ammattiosaston valtakunnallisuuden myötä matka- ja majoituskulut ovat toiminnassa merkittävä 

kuluerä. Toimitilan muuton myötä kustannuksia syntyi muuttokustannuksista sekä uusien 

toimistokalusteiden hankinnasta. Sääntömääräisten kokousten kulut ylittyivät budjetoitua 

suuremmasta osallistujamäärästä johtuen. Toimintatukea maksettiin työpaikkaosastoille 

toimintarahana ja jäsenille Kympin tukena, yhteensä 55 % budjetoidusta. Toimintavuoden aikana 

lakkautui viisi työpaikkaosastoa. Kolmesta kurssista toteutui liikuntakurssi Vierumäellä ja tämän 

myötä kurssikustannukset olivat noin 40 % budjetoidusta. Toimintavuonna pidettiin yhdeksän 

hallituksen kokousta, kun edellisenä vuotena niitä oli 13.  

Taloudellinen tilanne on vakaa, vaikka jäsenmäärä ja jäsenmaksutuotot ovat alentuneet. 

Taloudenpidossa jatketaan järjestelmällistä säästäväisyyttä ja harkintaa varojen käytössä, jotta 

toiminnan kulut pystytään kattamaan jäsenmaksutuotoilla jatkossakin. 

NÄIN TIEDOTIMME 

Grafinet käytti pääasiallisesti tiedottamiseen verkkosivujaan, uutiskirjeitä, Twitteriä sekä keväällä 

käyttöön otettua Instagram-tiliä. Grafinet on aktiivinen myös Facebookissa, jonne avattiin oma 

sivu aiemman ryhmän lisäksi. Uudet jäsenet kutsuttiin uutiskirjeen tilaajiksi. Vuonna 2018 

julkaistiin 23 uutiskirjettä, joiden aiheina olivat mm. omat kurssit, toimintaraha- ja koulutusapu-

raha-asiat, Teollisuusliiton tapahtumien tuki, jäsenkampanja ja hallituksen kokouskuulumiset. 

Facebookissa oli yli 100 julkaisua, joista osa oli Grafinetin tiedotteita ja osa jäsenten tekstejä.  
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GRAFINETIN JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT 

Grafinetin tes-jaostona toimi hallitus. Työryhmiä ei perustettu, sen sijaan kokouksia valmistelevana 

toimielimenä jatkoi työvaliokunta. Työvaliokunnan jäsenet työstävät hallituksen toimeksiantoja ja 

valmistelevat asioita hallituksen kokoukseen. Jäseninä olivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri, taloudenhoitaja ja tarvittaessa tiedotussihteeri. 

JÄSENET 

Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018 oli 1.582, josta vapaajäseniä ja eläkeläisiä oli yhteensä 582. 

Syksyllä 2017 pyörähti käyntiin pidempi jäsenkampanja. Lokakuun 2017 - syyskuun 2018 välisenä 

aikana jäseniä hankkineet osallistuivat kvartaaleittain arvontaan, jossa oli mahdollista voittaa S-

ryhmän 150 euron lahjakortti ja jokainen uusi jäsen sai 40 euron lahjakortin, kun jäsenyys oli 

kestänyt kolme kuukautta. Kampanjan aikana liittyi 46 uutta jäsentä. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT  

Kevätkokous pidettiin 21.4. historiallisissa puitteissa Suomenlinnassa. Kokouksessa hyväksyttiin 

vuoden 2017 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös, kuultiin toiminnantarkastajan lausunto  

sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Hytönen ja 

paikalla oli 22 jäsentä. Kokouksen jälkeen tutustuttiin oppaan johdolla Suomenlinnan historiaan.  

 

  
   Kevätkokous Paarlastihuoneella                               Opas Catharina Brandt-Vahtola kertoi Suomenlinnan historiasta 

Syyskokous pidettiin 24.11. Jyväskylässä Sokos Hotel Alexandrassa. Kokouksessa hyväksyttiin 

opintoapurahasääntöjen muutos, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä 

valittiin puheenjohtaja ja uusi hallitus, jonka kokoonpano on kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin 

henkilökohtainen varajäsen. Kokoukseen osallistui 33 jäsentä. 
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Syyskokouksen jälkeen nautittiin maittava päivällinen, minkä jälkeen suunnattiin kaupungin-

teatteriin katsomaan Päivänsäteet-näytelmä.     

                       
Syyskokous                               Syyskokouksessa paikalla olleet uuden hallituksen jäsenet 

Teollisuusliiton jäsenristeily Silja Europalla Tallinnaan oli 26.-27.5. Grafinet tuki osallistumista 10 

eurolla.  

Jäsenille ja luottamushenkilöille järjestettiin kursseja seuraavasti:  

- 20.-21.1. Tessin muutokset - tietoa aktiiveille,  

Hotelli Krapi, peruuntui vähäisen osanottaja-

määrän takia. 

- 19.-20.5. Liikuntapläjäys, liikuntakurssi 

Vierumäki. Osallistujia oli 21.  

- 1.9. Jäsenen tukena, yhteiskunnan turvaverkot, 

Paasitorni, kurssi peruuntui.  

- 20.10. Perustietoa työehdoista, Teollisuusliiton 

kurssi Grafinetin jäsenille, Helsinki. Kurssille 

osallistui 8 jäsentä. 

                                                                                                   
Iloisia liikkujia Vierumäellä 

OPINTOAPURAHA 

Lokakuussa oli haettavissa Grafinetin koulutusrahaston opintoapurahaa. Apurahaa haki kolme 

henkilöä ja sitä myönnettiin yhteensä 197 euroa. Työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen voi 

hakea apurahaa kaikkeen omaehtoiseen viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään 

koulutukseen tai järjestökoulutukseen.  
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TOIMINTARAHA JA KYMPIN TUKI 

Työpaikkaosastojen toimintaa tuettiin myöntämällä niille toimintarahaa 10 euroa jäseneltä. Tukea 

on mahdollisuus hakea ja saada jäsenmäärän mukaan ammattiyhdistystoimintaan.   

Vaihtoehtoisesti oli mahdollisuus hakea Kympin tukea, joka on tarkoitettu kaikille työmarkkinoiden 

käytettävissä oleville jäsenille. Jäsen hakee tuen itse tai työpaikan porukka voi hakea tukea yhdessä. 

Kympin tukea voi saada ammattiyhdistystoimintaan, esim. toisen ammattiosaston koulutukseen 

osallistumiseen. 

1.1.2018 tuen piirissä oli 13 työpaikkaosastoa, joista viisi lakkautui toimintavuoden aikana. 

Toimintarahaa maksettiin seitsemälle työpaikkaosastolle yhteensä 2.560 euroa ja Kympin tukea 

yhdeksälle henkilölle yhteensä 89,54 euroa. Työpaikkaosastotoiminnan piirissä on n. 250 

grafinetlaista eri puolella Suomea. 

MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET 

Jäseniä muistettiin onnittelukortilla heidän 50-, 60-, 70-, 80-, 90- ja 100-vuotismerkkipäivänä.  

Loppuvuonna päätettiin luopua merkkipäivämuistamisesta 2019 alusta lukien. 

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS? 

JÄSENHANKINTA 

Työmarkkinoiden yhä kiristyessä on työntekijäpuolen järjestäytyminen entistä tärkeämpää. Vain 

kattava järjestäytymisaste takaa vahvan vastavoiman palkansaajille epäedullisten uudistusten 

torjumiselle. Grafinet jatkaa aktiivista jäsenhankintatyötä vuonna 2019 kolmen jäsenhankinta-

kampanjan voimin, joista ensimmäinen käynnistyi jo 1.12.2018. Kampanjan palkintona on ilmainen 

kevätkokousmatka sekä jäsenhankkijalle että uudelle jäsenelle. 

EDUNVALVONTA 

Loppuvuodesta valittiin jälleen luottamusmiehet normaalille kaksivuotiskaudelle 2019-2020, 

työsuojeluvaltuutettujen toimikausi jatkuu vielä vuoden 2019. Kattava luottamushenkilöverkosto 

auttaa edunvalvonnassa ja luo paremmat neuvotteluedellytykset työpaikoilla. 

 

Työehtosopimuksen sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuskauden viimeisen 12 

kuukauden kustannusvaikutuksen ajalle 1.2.2020–31.1.2021 lokakuun 2019 loppuun mennessä. 

 

1.1.2018 aloitti uusi Teollisuusliitto, johon fuusioituivat TEAM, Metalliliitto ja Puuliitto.  

 


