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Journalistiliiton hallitus päätti kokouksessaan 9.11.2017 esittää valtuustolle, että: 

 

freelancereille/yrittäjille, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tulee uusi 19 euron kiinteä 

kuukausimaksu. 

 

(Jäsenryhmä maksaa tällä hetkellä 1,00 prosentin jäsenmaksua kuukausiansioistaan.) 

 

Perusteita kiinteään jäsenmaksuun siirtymiseksi 

Journalistiliitossa on käytössä monta eri jäsenmaksuperustetta. Suurin osa jäsenistä on palkansaajia, jotka 

maksavat 1,40 % jäsenmaksua palkastaan. Tähän jäsenmaksuun sisältyy työttömyyskassamaksu.  

Freelancerit/yrittäjät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan maksavat tällä hetkellä 1,00 % jäsenmaksua 

kuukausiansioistaan. Vähimmäismaksu on 15 euroa/kk.  

Freelancereiden/yrittäjien jäsenmaksu on määräytynyt viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella 

viestintäalan töistä saaduista tuloista. Jäsen on laskenut maksun itse. Tämä järjestelmä on koettu 

hankalaksi. Sekä SJL että Suomen freelance-journalistit ry. ovat saaneet jäseniltä palautetta siitä, että 

nykyinen prosenttipohjainen jäsenmaksu kuukausittain vaihtuvine maksuviitteineen on liian hankala. 

Uudistuksella pyritään vastaamaan tähän. Myös freelance-/yrittäjäjäsenyyden markkinointi olisi helpompi, 

mikäli käytössä olisi kiinteä jäsenmaksu.  

Kiinteään 19 euron kuukausimaksuun siirtymisen haasteena on, että se nostaa monen jäsenen 

jäsenmaksua. Kiinteän jäsenmaksun suuruus määriteltäisiin jatkossa vuosittain. 

 

Taustatietoja 1,00 prosenttia ansioistaan maksavasta jäsenmaksuluokasta: 

(Laskelmissa käytetty vuoden 2016 tietoja.) 

• Jäsenmaksuluokassa oli vuoden 2016 lopussa 1 263 jäsentä. 

• Jäsenmaksukertymä tässä maksuluokassa vuonna 2016 oli 279 760 euroa. Liiton 

kokonaisjäsenmaksutulot olivat vuonna 2016 noin 5,5 miljoonaa euroa.  

• Keskimääräinen maksu oli noin 18 euroa/kk. 

• Kiinteä jäsenmaksu 19 euroa/kk tuottaisi vuoden 2016 jäsenmaksutuottojen perusteella 287 964 e 

euroa vuodessa. (Jäsenmaksulisäys olisi tuolloin + 8 204 euroa/vuosi.) 

• 867 jäsenen jäsenmaksu nousisi (verrattuna kertymään vuonna 2016). 

• 396 jäsenen jäsenmaksu laskisi (verrattuna kertymään vuonna 2016). 



 

Taustatietoja freelancereiden työmarkkinatutkimuksesta 2016 (julkaistu lokakuussa 2017): 

• Freelancereiden keskimääräinen verotettava tulo oli 24 200 euroa vuodessa. Jos tästä summasta 

maksaa jäsenmaksua 1,00 prosenttia, summa on kuukaudessa 20,16 euroa. 

• Freelancereiden verotettava mediaanitulo oli 21 200 euroa vuodessa. Jos tästä summasta maksaa 

jäsenmaksua 1,00 prosenttia, summa on kuukaudessa 17,67 euroa. 

 

Esitykseen sisältyy mahdollisuus siirtyä tilapäisesti vähimmäismaksulle (15 euroa/kk) 

• Tällä hetkellä työsuhteisten ja freelancer/yrittäjien vähimmäisjäsenmaksu on 15 euroa 

kuukaudessa. Vähimmäismaksun esitetään pysyvän samana vuonna 2018. 

• Esitetään, että 19 euron kiinteästä jäsenmaksusta olisi tiettyjen edellytysten täyttyessä 

mahdollisuus siirtyä tilapäisesti 15 euron vähimmäismaksulle. 

• Vähimmäismaksun saisi hakemuksesta automaattisesti määräajaksi äitiyslomalaiset, 

isyyslomalaiset, määräaikaisella kuntoutustuella/eläkkeellä olevat, armeijaan/siviilipalvelukseen 

menevät ja sairauslomalaiset (tälläkin hetkellä käytössä). 

• Vähimmäismaksu voitaisiin myöntää hakemuksesta kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Hakija 

toimittaisi selvityksen viimeisimmän kuuden kuukauden tuloista. 

• Alennuksen piiriin hyväksyttäisiin jäsen, jonka tulot viimeisen kuuden kuukauden aikana ovat 

laskeneet alle 75 prosenttiin (= alle 1 512 euroa/kk) viimeisimmän freelance-

työmarkkinatutkimuksen keskikuukausiansiosta (= 2 016 euroa/kk).  

 

1,00 % maksuperusteella olevat jäsenet jäsenyhdistyksittäin 30.11.2017 

 
01-EPSY  4 
02-ESSY  2 
03-HSJ  84 
04-HUJ  1 
05-ISSY  4 
06-K-PJ  2 
07-KSJ  8 
08-S-KJ  2 
09-KYSY  1 
11-PKJY  2 
12-PSSY  6 
13-SATA  3 
14-PJY  24 
15-TJY  16 
17-RTTL  166 
18-ÅJ  2 
19-SFJ  1031 
Yhteensä  1358 


