
Ha  Liite 3.3. 
 
Valtuuston järjestäytymiskokous   
10. – 12.12.2014 

 
 

1 
 

 

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015 - 2018 

Journalistien liitosta media-alan liitoksi 

Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on 

liiton jäsenten edunvalvonta. 

Media-alan nopean muutoksen mukana myös Journalistiliitto muuttuu. Journalistiliitto 

aloittaa muutosprosessin kohti kokonaisvaltaista media-alan liittoa. 

Liiton jäsenyys avataan myös sellaisille alalla työskenteleville, jotka eivät välttämättä ole 

tiukan määritelmän mukaisesti journalisteja tai ohjelmatyöntekijöitä.  Liitto palvelee 

myös tiedotus- ja viestintäalalla työtä tekeviä, tutkijoita ja muita asiantuntijatehtävissä 

toimivia, joille journalismi on ehkä vain osa toimeentuloa. Liitto tiedottaa jäsenrajojen 

laajentamisesta voimakkaasti ja markkinoi liittoa, jotta liittyminen olisi houkuttelevaa 

uusille jäsenille.  

Samalla Journalistiliitto kirkastaa journalismin määritelmää täsmentämällä ja 

tarkentamalla alan yrityksille, meidän jäsenillemme sekä suurelle yleisölle, missä 

kulkevat journalismin, muun viestinnän, sisältömarkkinoinnin ja mainonnan rajat.  

Journalistiliitto toimii entistä voimakkaammin journalismin äänenä yhteiskunnassa. 

Liitto tukee Julkisen sanan neuvoston toimintaa. 

Jo nyt liiton jäseniä työskentelee julkaisuissa, jotka eivät noudata journalistin ohjeita, 

julkaisun luonteesta johtuen. Tämä joukko jäseniä tulee kasvamaan. 

Uusien jäsenten ja jäsenryhmien myötä liiton edunvalvontaa on arvioitava uudelleen. 

Jokaisen Journalistiliiton jäsenen ei tarvitse olla journalisti, mutta jokaisen journalistin 

pitää olla Journalistiliiton jäsen. 

Tehokas toiminta palvelee edunvalvontaa 

Journalistiliiton rakenteen ja toimintatapojen pitää palvella liiton päätehtävää, jäsenten 
edunvalvontaa. Liiton edunvalvontatyön pitää näkyä työpaikoilla. Turhia hierarkioita 
tulee välttää ja yrittää ratkaista konkreettisia ongelmia ketterästi.  
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Liitto koostuu yhdistyksistä, jotka nyt ovat jakautuneet kahden erilaisen periaatteen 
mukaisesti – journalistisen työn eri alojen mukaan sekä maantieteellisesti.  Näiden 
suhdetta on arvioitava, eri vaihtoehtoja avoimesti pohtien. Esimerkiksi alueellinen 
virkistystoiminta pitäisi olla kaikkien liiton jäsenten käytettävissä riippumatta 
yhdistysrajoista.  
 
Edunvalvonta tapahtuu yhä enemmän suoraan työpaikoilla paikallisesti. Journalistiliitto 
rohkaisee sekä virallista että epävirallista yhteistyötä ja kommunikaatiota 
toimitusosastojen ja yhdistysten välillä, sekä konsernien edustajien kesken. 
Toimitusosastojen toiminnassa pitää painottaa edunvalvontaa sekä jäsenten pitämistä 
ajan tasalla omista oikeuksistaan, kuten koulutuspäivistä.  
 
Liiton digitaaliset palvelut tuodaan ajan tasalle.  Liiton jäsenrekisterissä siirrytään 
sähköiseen asiointiin. 
 

Edunvalvonta 
 

Olemme vahvempia toimiessamme yhdessä kuin erikseen.  
 
Vallitseva taloussuhdanne tuo paineita työehtosopimusjärjestelmään. Tämä näkyy 
sopimusneuvotteluissa, joissa on nyt hyvin vähän liikkumatilaa. 
 
Edunvalvontaan kuuluu journalistien palkkakehityksestä huolehtiminen.  
 
Journalistiliitto pyrkii työehtosopimuskentällä kohti yhtenäisyyttä. Tällä hetkellä liitolla 
on yhdeksän työehtosopimusta. Lopullisena horisonttina on niiden yhtenäistäminen 
koko alan yhteisiksi työehdoiksi. Tavoite on monen vuoden päässä, mutta sitä kohti 
liikutaan konkreettinen askel kerrallaan jo tällä valtuustokaudella. 
 
Tämä prosessi etenee kolmella linjalla.  Yleisradion ja MTV:n sopimusten kohdalla 
tehdään yhtenäistämistyötä. Elokuva- ja tv-tuotannossa tuetaan kehitystä, jossa 
tuotantoyhtiöt tulevat yhä laajemmin mukaan alan sopimukseen. Lehdistön 
työehtosopimuksen soveltamisalaa on laajennettu. Liitto seuraa laajennuksen 
vaikutuksia valtuustokauden aikana. 
 
Lisäksi sopimusten ulkopuolella tehtävä journalistinen ja muu media-alan työ tuodaan 
mahdollisimman laajalti sopimusten sisään. 
 
Journalistiliitto ajaa myös tarvittaessa töihin tulevien ja määräaikaisissa työsuhteissa 
työskentelevien sekä harjoittelijoiden etuja.  
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Journalistinen vuokratyö on Suomessa vielä vähäistä. Sen määrä kuitenkin varmasti 
kasvaa valtuustokauden aikana. Journalistiliiton pitää olla aktiivisesti vaikuttamassa 
valtiollisissa toimielimissä, joissa vuokratyön lainsäädännöstä ja ehdoista päätetään. 
Tässä jatketaan myös hyvää pohjoismaista yhteistyötä. Vuokratyö, työn ulkoistaminen ja 
alihankinta eivät saa johtaa työehtojen heikentämiseen. 
 
Mediayhtiöiden keskittyessä on turvattava luottamusmiesjärjestelmän perusrakenne. 
Jokaisella työpaikalla pitää olla luottamusmies, jolla on riittävät oikeudet ja suoja 
neuvotella. Jokaisella työntekijällä on oikeus luottamushenkilöön, joka on lähellä hänen 
omaa työtään. Myös alueluottamusjärjestelmää kehitetään. 

 
Alan työmarkkinoiden kehitys 
 

Tällä hetkellä isot mediakonsernit määrittävät alan työnantajapolitiikkaa. 
  
Mediayhtiöiden perinteisen liiketoiminnan kannattavuuden lasku saattaa jatkua vielä 
vuosia. Yt-neuvottelujen kierre ei todennäköisesti ole vielä loppumassa, vaan voi jopa 
kiihtyä. Journalistiliiton tehtävä on parantaa alan toimintaedellytyksiä, yhdessä 
työnantajien kanssa. Tämä on myös työntekijöiden etu. 
 
Mediatalot hakevat tuloja yhä enemmän myös muualta kuin perinteisestä 
journalistisesta sisällöstä. Journalistiliiton kehitys kohti media-alan liittoa vastaa 
osaltaan tähän.  
 
Konsernien keskittyminen on johtanut siihen huolestuttavaan ilmiöön, että yhä 
kapeneva joukko journalisteja tekee sisältöä, jota jaellaan useissa eri lehdissä ja 
digitaalisissa tuotteissa. Liitto puolustaa moniäänistä, paikallista ja moniarvoista 
journalismia koko Suomessa.  
 
Journalistiliiton täytyy osata vastata hyvin erilaisten ja erilaisissa tilanteissa olevien 
työntekijöiden, toimitusten ja mediayhtiöiden tarpeisiin vaikeina aikoina. Tämä 
edellyttää yhteydenpitoa, toiminnan arviointia ja koulutusta.  

 
Freelancerit  
 

Freelancereiden osuus alan työntekijöistä kasvaa.  Freelancereiden edunvalvonnan 
konkreettinen kehittäminen on elintärkeää liiton tulevaisuudelle.  
 
Liitto jatkaa määrätietoisesti työtä freelancereiden kohtuullisten sopimusehtojen 
puolesta. 
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Liiton on päästävä neuvottelemaan freelancetyön ehdoista alan työnantajaliittojen ja 
työnantajien kanssa. 

 
Itsensä työllistävien freelancereiden ongelmia ratkaistaan keskeisesti lainsäädäntöä 
muuttamalla. Prosessi on parhaillaan käynnissä. Journalistiliitto osallistuu 
itsensätyöllistävien asemasta käynnissä olevaan kansalliseen ja eurooppalaiseen 
keskusteluun. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että itsensätyöllistäjiä voidaan tuoda 
kollektiivisten neuvotteluiden piiriin.  

 
Viestintäpolitiikka 
 

Journalistiliiton on ratkaistava yhdessä poliittisten päättäjien, mediayritysten johdon 
sekä muiden media-alalla toimivien liittojen kanssa, miten alan toimintaedellytykset 
turvataan valtuustokauden aikana ja sen jälkeen.  
 
Valtioneuvosto on myöntänyt media-alalle 30 miljoonaa euroa innovaatiotukea. Se tulee 
jaettavaksi tämän valtuustokauden aikana. Tukien pitäisi jakautua tasapuolisesti jo 
olemassa oleville toimijoille että uusille toimintamalleille.  
 
Tuen jakamisen perusteiden tulee olla mahdollisimman avoimia ja ja tukien pitää 
mahdollistaa pitkäjänteinen toiminta. Tuen perusteella rakennettavan toiminnan tulee 
hyödyttää koko alaa tai vähintäänkin mahdollisimman suurta joukkoa Journalistiliiton 
jäsenistä.  
 
Journalistiliitto rohkaisee yhteiskunnallista keskustelua siitä, voisiko suomalainen 
säätiökenttä ottaa yhdeksi rahoituskohteekseen riippumattoman journalismin ja 
sananvapauden ylläpitämisen.  
 
Media-alan koulutusta pitää tarkastella kokonaisuutena, koulutuspaikkojen määrää 
pitää tarkistaa ja koulutusta pitää kehittää paremmin vastaamaan työelämän tarpeita. 
 
Suomi tarvitsee monipuolista, moniäänistä ja elinvoimaista tiedonvälitystä. Se 
muodostuu kaupallisesta mediasta, Yleisradiosta ja kolmannen sektorin julkaisuista. 
Yleisradion rooli on tärkeä demokratialle, sananvapaudelle sekä kotimaiselle kulttuurille 
ja journalismille. Liiton pitää puolustaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävää sekä sen 
pitkäjänteistä rahoitusta.  
 
Jäsenten tekijänoikeudet on turvattava. Tekijänoikeuksien suhteen on samanaikaisesti 
vaikutettava suomalaisiin päättäjiin sekä seurattava EU-tason hankkeita. 
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Viestintäpolitiikassa liitto osallistuu ministeritason työryhmiin, vaikuttaa yritysten 
johtoon ja tekee yhteistyötä muiden alan liittojen kanssa. 

 
Talousohjelma 2015 - 2018 
 

Liiton taloutta raamittavat jäsenmaksutulot sekä omaisuuden tuotot. 

Talousohjesäännössä määritellään tarkemmin talouden periaatteet. Omaisuudenhoidon 

periaatteet vahvistetaan osana talousohjesääntöä olevassa sijoitustoiminnan 

strategiassa sekä jäsenmaksut jäsenmaksujen ohjesäännössä. 

Liitolla on kaksi rahastoa: työtaistelurahasto ja käyttörahasto. 

Työtaistelurahaston suuruuden määrittelee liiton valtuusto. Muu varallisuus on 
käyttörahastossa.   
 
Liiton toiminnalliset kulut katetaan pääosin jäsenmaksutuotoilla ja tarvittaessa 
sijoitustoiminnan tuotoilla. Tästäkin syystä jäsenpohjan laajentaminen on olennaisen 
tärkeää. 
 
Perustelluista syistä voidaan talousarvion tasapainottamiseen käyttää käyttörahastoa.  

Jäsenten edunvalvonta turvataan kaikissa taloustilanteissa. 

Valtuusto määrittelee vuosittain yhdistyspalautuksen suuruuden.  

Osastoille tarkoitettu osastotuki maksetaan yhdistyksille perustukena osastoa kohden 

sekä euromääräisenä tukena kutakin osaston jäsentä kohden. Valtuusto määrittelee 

vuosittain osastotuen suuruuden ja jakoperusteet talousarvion yhteydessä. 

Liiton omaisuutta ei pantata muuhun kuin liiton omien luottojen vakuudeksi. 
 
 
 


