
           

 

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toimintasuunnitelma 2020 
 

Grafinet – 42-vuotias ammattiosasto 

Grafinet on viestintäalalla työskentelevien toimihenkilöiden valtakunnallinen, itsenäinen ja poliittisesti 
sitoutumaton ammattiosasto, joka kuuluu Teollisuusliittoon. Grafinet perustettiin 28.9.1977. 
 

Ammattiosaston perustehtävänä on valvoa ja seurata, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden 
ehtoja sekä työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä. Viestintäalan 
toimihenkilöt Grafinet ry neuvottelee ja allekirjoittaa työehtosopimuksen yhdessä Teollisuusliitto ry:n 
kanssa.  

Työmarkkinatilanne 

Grafinetin työehtosopimus on yleissitova. Yleissitovuuden etuna on se, että myös työnantajaliittoon 
järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava sen määräyksiä.  

Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen työehtosopimus on 
solmittu 13.11.2017 ja se on voimassa 31.1.2021 saakka, mutta siten, että viimeisen vuoden palkan-
korotuksista neuvotellaan marraskuun 2019 loppuun mennessä. Mikäli sopimusta ei synny, työehto-
sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2020.  

Vuoden 2021 työehtosopimusneuvotteluihin valmistaudutaan syksyllä 2020. Mikäli työehtosopimus on 
irtisanottu ja päättyy 31.1.2020, neuvotellaan jo alkuvuodesta 2020. 

Toiminta, vaikuttaminen ja edunvalvonta 

Painopistealueita tulevalle toimintakaudelle ovat työehtosopimuksen valvonta, edunvalvonnan 
kehittäminen ja jäsenhankinta.  

Tavoitteena on laajentaa luottamusmiesverkostoa mahdollisimman kattavaksi. Luottamusmiehet 
kaudelle 2021-2022 valitaan marras-joulukuussa. Grafinet tukee ja neuvoo luottamusmiehiä, jotka 
työpaikoilla solmivat paikallisia sopimuksia. Tehtävänä on myös huolehtia ja vastata siitä, että 
ammattiosaston toimialueen järjestäytyminen ja edunvalvontaorganisaatio on kattava ja 
toimintakykyinen.  

Grafinet kannustaa ja tukee työpaikkoja/jäseniä sekä luottamusmiehiä järjestämään alue- tai 
työpaikkakohtaisia jäsenkampanjoita. Ammattiosasto toimii tukena, tiedonvälittäjänä ja kouluttajana 
luottamushenkilöiden ja aktiivien suuntaan ay-toiminnassa. Hallituksen jäsenet vierailevat 
mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla kutsun saatuaan. 
 
Omina tiedotuskanavina toimivat verkkosivusto www.grafinet.fi, sähköinen uutiskirje, Twitter, 
Instagram ja Facebook sekä liiton verkkosivujen osastoilmoitukset. Tiedotuskanavana luottamus-
miehille toimii Grafinetin verkkosivujen Luottamushenkilöt-sivusto. 

Jäsenistön kouluttautumista tuetaan syksyisin haettavalla koulutusapurahalla. Apurahaa voi hakea 
viestintäalan ammatillista pätevyyttä edistävään tai ammattiyhdistyskoulutukseen.  



Grafinet lähettää uuden jäsenen tervetulopaketin sekä kutsun uutiskirjeen tilaajaksi.  

Hallitus hoitaa ammattiosaston asioita sekä edustaa sitä. Hallitus valvoo, että ammattiosaston varoja 
hoidetaan luotettavasti ja ammattiosastolle edullisesti. Hallitus ja varajäsenet valitaan ammattiosaston 
sääntöjen mukaisesti. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa. 

Jäsenet 

Grafinet järjestää jäsenhankintakampanjan ajalla 1.12.2019 - 31.1.2020, toisen myöhemmin keväällä ja 
kolmas kampanja ajoittuu loppuvuodelle.  

Osa alalla työskentelevistä ei ole järjestäytynyt sopimusalan työehtosopimuksen alle. Heidät olisi hyvä 
saada huolehtimaan edunvalvonnastaan, kiinnostumaan toiminnastamme ja liittymään ammatti-
osastoon. 

 
Tuki ammattiyhdistys- ja huvitoimintaan  

Grafinet myöntää jäsenalennusta sekä omiin että Teollisuusliiton tapahtumiin. Mm. Linnanmäen ja 

Duudsonit Activity Parkin lipuista saa jäsenalennuksen, Teollisuusliiton jäsenristeilylle pääsee 

edulliseen jäsenetuhintaan ja teattereista ympäri Suomen valitaan näytökset, joihin voi hankkia 

jäsenhintaiset liput. 

Jäsenten itsensä järjestämään oman alueen koulutukseen voi hakea Grafinetin jäsenalennusta, 10 

euroa/osallistunut jäsen. Alennus myönnetään, mikäli koulutukseen on haettu ja myönnetty myös 

Teollisuusliiton kurssituki.  

Grafinetin kokoukset ja kurssit  

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa Oulussa ja syyskokous marraskuussa Turussa. 
Keväällä huolehditaan omasta hyvinvoinnista liikuntakursseilla siten, että pidetään omat kurssit 
eteläsuomalaisille ja pohjoisemmassa asuville. Kurssit on tarkoitettu kaikille työmarkkinoiden 
käytettävissä oleville jäsenille. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat Tallinnaan 
suuntautuvalta koulutusmatkalta eväitä mm. jäsenhankintatyöhön.    
 
Syksyllä järjestetään hyvinvointiin ja ajankohtaisiin asioihin pureutuva kurssi sekä piristetään syksyn 
harmautta kaupunkimatkalla, joka suuntautuu Keski-Eurooppaan. Molempiin voivat osallistua kaikki 
työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet.  
 
Teollisuusliitto järjestää Grafinetin sekä Media- ja painoalan työmarkkinoiden käytettävissä oleville 
jäsenille 25.-26.4. aktiivien koulutuspäivät Tampereella sekä 31.10. Helsingissä infopäivän luottamus-
henkilöille. 


