Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toimintasuunnitelma 2021
Grafinet – palkittu 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 ja työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä. Viestintäalan toimihenkilöt
Grafinet ry neuvottelee ja allekirjoittaa työehtosopimuksen (tes) yhdessä Teollisuusliitto ry:n kanssa.

Työmarkkinatilanne
Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen työehtosopimus on
voimassa 28.2.2022 saakka. 1.5.2021 alkaen palkkoja korotetaan 1,2 prosentin suuruisella
yleiskorotuksella, vähimmäispalkkoja 1,6 prosentilla ja ilta- ja yötyölisää korotetaan 2,0 prosentilla.
Yrityskohtaisen erän suuruus on 0,8 prosenttia, erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja
pyritään sopimaan paikallisesti 15.4.2021 mennessä.
Hallitus seuraa yleistä työmarkkinatilannetta ja valmistautuu tuleviin tes-neuvotteluihin paneutumalla
vuoden alusta alkaen tes-esitysten valmisteluun.
Erityisenä painopisteenä on toimihenkilöiden palkkausjärjestelmän (TOVA) kehittäminen ja toimivuus
työpaikoilla, josta on kirjaus voimassa olevassa työehtosopimuksessa.

Toiminta, vaikuttaminen ja edunvalvonta
Toimikaudella keskitytään työehtosopimuksen valvontaan, edunvalvonnan kehittämiseen sekä
jäsenpitoon ja -hankintaan.
Tavoitteena on laajentaa luottamushenkilöverkostoa mahdollisimman kattavaksi. Luottamusmiehet
kaudelle 2021–2022 valitaan marras-joulukuussa 2020. Grafinet tukee ja neuvoo luottamusmiehiä,
jotka työpaikoilla solmivat paikallisia sopimuksia. Syksyllä 2021 suoritetaan työsuojeluvaltuutettujen
valinnat kaudelle 2022–2023. Hallituksen 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
luottamushenkilöille toimii Grafinetin verkkosivujen Luottamushenkilöt-sivusto.
Jäsenistön kouluttautumista tuetaan syksyisin haettavalla koulutusapurahalla. Apurahaa voi hakea
viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen tai ammattiyhdistyskoulutukseen.
Grafinet tiedottaa toiminnastaan uusille jäsenille lähetettävällä sähköpostilla.
Hallitus hoitaa ammattiosaston asioita ja edustaa sitä. Hallitus valvoo, että ammattiosaston varoja
hoidetaan luotettavasti ja ammattiosaston edun mukaisesti. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
valitaan ammattiosaston sääntöjen mukaisesti.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana yhdeksän kertaa.

Jäsenet
Viestintäalan toimihenkilöiden järjestäytymisaste on alhainen. Grafinetin tavoitteena on saada
merkittävä osa alalla työskentelevistä jäseniksi ja siten huolehtimaan omalta osaltaan
edunvalvonnasta, työehtosopimuksen painoarvosta ja kiinnostumaan ammattiosaston toiminnasta.
Parantaakseen järjestäytymisastetta Grafinet järjestää vuoden 2021 aikana kolme
jäsenhankintakampanjaa. Ensimmäinen kampanja on ajalla 14.2.–16.5., toinen kampanja on 1.8.–
15.12. ja kolmas on koko vuoden kestävä jalkautumiskampanja alueille.

Tuki ammattiyhdistystoimintaan ja jäsenedut
Jäsenalennusta saa huvipuistorannekkeista, Teollisuusliiton jäsenristeilystä, erikseen ilmoitettavista
teatterilipuista ja festivaaleista. Osasto tukee jäsenten osallistumista Yhteistyöryhmien ay-kouluihin ja
järjestää uusien jäsenien tilaisuuksia yhteistyössä Teollisuusliiton aluetoimistojen kanssa.
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 ja syyskokous marraskuussa. Vuoden aikana
huolehditaan omasta hyvinvoinnista liikuntakursseilla. Syksyn harmautta piristetään kaupunkimatkalla,
joka suuntautuu Keski-Eurooppaan. Kurssit ja matka on tarkoitettu kaikille työmarkkinoiden
käytettävissä oleville jäsenille. Etäyhteysmahdollisuutta käytetään tilanteen niin vaatiessa hallituksen
kokousten ja kevät- ja syyskokousten yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan omilla kursseilla.
Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat Tallinnaan suuntautuvalta koulutusmatkalta
eväitä mm. jäsenhankintatyöhön.
Hallitus seuraa tarkkaan Covid -19 tilanteen kehittymistä ja tekee tarvittaessa muutoksia
suunnitelmiin.

