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1 Kokouksen järjestäytyminen 
 

1.1 Kokouksen avaus  

 

Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa kokouksen. 

 

1.2  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudet 

 

Liiton sääntöjen 30 §:n mukaan valtuuston kokouksesta on 

annettava alustava tieto kirjeitse valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja 

osastoille viimeistään kahta kalenterikuukautta ennen kokousta. 

Kevätkokous on pidettävä 15.4.–31.5. 

 

Hallitus on lähettänyt 7.3.2017 päivätyn ennakkokutsun, jolla on 

annettu alustava tieto kokouksesta. Kirje on lähetetty valtuutetuille, 

jäsenyhdistyksille, osastoille ja tilintarkastajille. 

 

Liiton sääntöjen 31 §:n mukaan kutsu valtuuston varsinaiseen 

kokoukseen on toimitettava kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille, 

jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouskutsussa on mainittava 

käsiteltävät asiat. 

 

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse liiton toimistosta 9.5.2017. 

Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja 

tilintarkastajille. Kokouksen esityslista sekä muut kokousmateriaalit 

löytyvät liiton verkkosivuilta, osoitelinkki on lähetetty kokouskutsun 

mukana. 

 

Liiton sääntöjen 33 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun 

sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 

valtuuston jäsenistä on läsnä. 

 

Merkitään läsnä olleeksi ilmoittautuneet xx valtuutettua ja xx 

varaedustajaa. Tämän esityslistan liitteenä on luettelo 

ilmoittautuneista valtuutetuista, varavaltuutetuista, 

opiskelijaedustajista sekä hallituksen ja liiton toimiston edustajista. 

 

Koska läsnä on yli puolet valtuuston jäsenistä, kokous todetaan 

yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

Suomen Journalistiliiton valtuuston sääntömääräiseksi 

kevätkokoukseksi. 
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Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään seuraaville henkilöille: Anna 

Kähkönen SFJ, Seppo Metso RTTL, Helena Pekarila HSJ, Kaija Plit 

HSJ, Marko Tammi HSJ. 

 

 

1.3  Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksytään kokoukselle esityslista ja työjärjestys. 

 

 

1.4  Kahden sihteerin valitseminen 

 

Valitaan kokouksen sihteereiksi hallituksen esityksestä Sanna Nikula 

ja Kira Närhi. 

 

 

1.5  Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 

 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi … ja … 

 

 

1.6  Kahden ääntenlaskijan valitseminen 

 

Valitaan ääntenlaskijoiksi … ja … 

 

 

1.7 Valiokuntien asettaminen 

 

Päätetään asettaa valiokuntia tarpeen mukaan kokouksen kuluessa. 

 

 

1.8 Pysyvät esteet  

 

Tomi Peurakoski (RTTL) eroaa valtuustosta vaihdettuaan 

jäsenyhdistystä (HSJ). Peurakosken tilalle valtuuston jäseneksi tulee 

varajäsen Harri Moisio (RTTL). 

 

Taneli Topelius (SFJ) eroaa valtuustosta vaihdettuaan 

jäsenyhdistystä (HSJ). Topeliuksen tilalle valtuustoon jäsenyhdistys 

on valinnut täydennysvaalilla Noora Vaaralan (SFJ). 

 

Esitys Todetaan, että Peurakosken tilalle valtuutetuksi tulee Harri Moisio ja 

Topeliuksen tilalle Noora Vaarala. 

 

 

1.9. Uusien hallituksen jäsenten valinta  

 

Sari Sainio (PJY) eroaa hallituksesta uusien työtehtävien takia.  

Seppo Häkkinen (KYSY) eroaa hallituksesta eläkkeelle siirtymisen 

takia. 

 

Esitys  Valtuusto valitsee hallitukseen uudet jäsenet, joiden toimikausi alkaa 

välittömästi. 
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2 Valtuuston kyselytunti 
 

2.1  Valtuuston kyselytunti  

 

Puheenjohtajisto esittää kokouksessa ajankohdan valtuuston 

kyselytunnille. 

 

3 Järjestöasiat 
  

3.1 Jäsenmaksumuutos 

 
Journalistiliiton jäsenmaksutulot ovat jo useita vuosia olleet 

laskusuunnassa. Tällä hetkellä jäsenmaksutuloihin vaikuttavat mm. 

lehdistön pysähtynyt palkkakehitys, alan palkkasumman 

pienentyminen sekä työn siirtyminen muun muassa pätkä- ja 

freelancetyöhön. 

 

Positiivisesti jäsenmaksutuloihin vaikuttavat puolestaan 

palkankorotukset sekä uudet jäsenet. Erityisesti erilaisista viestinnän 

tekijöistä, kuten tiedottajista, odotetaan kasvavaa jäsenryhmää. 

Myös alan paranevan taloustilanteen toivotaan vaikuttavan 

positiivisesti jäsenmaksukertymään. 

 

On kuitenkin nähtävissä, että pitkällä tähtäimellä 

jäsenmaksurakenteeseen on tehtävä muutoksia. Tämä johtuu muun 

muassa siitä, että vakituisessa työsuhteessa olevien määrä vähenee 

ja freelancereiden määrä vastaavasti nousee. 

 

Journalistiliiton hallitus on käynyt kevään aikana keskusteluja sekä 

tehnyt selvityksiä jäsenmaksurakenteesta. Keskustelujen perusteella 

hallitus päätyi esittämään vähimmäismaksun korottamista. 

Jäsenyhdistyksiltä pyydettiin lausuntoa esityksestä 

vähimmäismaksun korottamiseksi huhtikuussa. 

 

Lausuntojen perusteella on pääteltävissä, että yhdistykset ovat 

erimielisiä muutoksen tarpeellisuudesta. Osin korotusta pidettiin 

suurena. Lisätietojen tarve oli myös ilmeinen. 

 

Tämän vuoksi hallitus päätti, ettei se tuo valtuustolle esitystä 

vähimmäismaksun korottamisesta. Samalla se päätti, että 

jäsenmaksuihin liittyvä problematiikka tuodaan valtuustolle 

laajemmin tiedoksi ja keskusteluun, jotta valtuusto voi ohjeistaa 

hallitusta jatkotoimien osalta. 

 

Liitteenä yhdistysten lausunnot. 

 

Simon Huldén esittelee. 

 

Esitys Merkitään tiedoksi. 
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3.2 Mediakunta Osk 

 

Journalistiliiton syysvaltuuston 2016 päätöksellä liitto on auttanut 

perustamaan kaikille liiton jäsenille tarkoitetun osuuskunta 

Mediakunnan. Mediakunta aloitti toimintansa tammikuussa 2017.  

 

Mediakunta on toimintansa alkutaipaleella herättänyt suurta 

mielenkiintoa eri toimijoissa ja vuoden 2017 jäsentavoite ylitettiin jo 

huhtikuussa. 

 

Kuullaan tilannekatsaus Mediakunnan tämänhetkisestä tilanteesta. 

 

Simon Huldén esittelee. 
   

 Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

 3.3 Valtuuston koon tarkastelu 

 

Valtuuston koon tarkastelusta on tehty EPSY:n aloitteen pohjalta 

päätös valtuuston kokouksessa 15.–16.5.2014. Päätöksessä 

edellytettiin, että valtuusto käy keskustelun koon rajoittamisesta 

seuraavan toimintakautensa aikana. 

 

Kun Journalistiliitto aikanaan siirtyi liittokokousjärjestelmästä 

valtuustojärjestelmään, tavoite oli 50-paikkainen valtuusto. 

Yhdistysten välisissä neuvotteluissa paikkaluvuksi päätettiin 

kuitenkin 70. 

 

Viimeisimmän kokokeskustelun ja EPSY:n aloitteen taustalla on mm. 

ajatukset siitä, että pienempi valtuusto olisi keskustelevampi ja se 

saataisiin ehkä täydempänä kokoon. Nyt on ollut kokouksia, joihin 

erityisesti isoimmilla ryhmillä on ollut vaikeuksia saada koko 

valtuustoryhmää paikalle. Toki isompi valtuusto aiheuttaa myös 

enemmän kuluja. Myös tilojen löytäminen näin suurelle joukolle on 

kohtuuhintaisena vaikeaa. 

 

Istuva 70-jäseniseksi määritelty valtuusto on todellisuudessa 79 

jäseninen. Tämä johtuu pyöristyssäännöistä. 

 

Liitteenä laskelmat 50-, 60- ja 70-jäseniselle valtuustolle. Laskelmat 

on tehty tilanteen 31.12.2016 mukaan.  

 

Käydään lähetekeskustelu siitä, halutaanko valtuuston kokoa 

pienentää.  

 

Simon Huldén esittelee. 

 

 Esitys Merkitään tiedoksi. 
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3.4 Journalistiliiton toiminta- ja talousohjelma 2015–2018 

 

Journalistiliiton valtuusto hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan 

10.-12.12.2014 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2018.  

 

Kuullaan toiminta- ja talousohjelmatyöryhmän puheenjohtajan Jussi 

Ahlrothin selvitys siitä, miten suunnitelmat ovat toteutuneet, miltä 

osin toteutumatta. 

 

Toiminta- ja talousohjelma liitteenä. 

 

 Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

3.5 Alueluottamusmiesjärjestelmä 

(Osana kohtaa 3.4) 

 

Alueluottamusmiesjärjestelmän kehittäminen annettu Journalistiliiton 

tehtäväksi toiminta- ja talousohjelmassa 2015–2018. 

 
Alueluottamusmiesjärjestelmän taustaa on selvitetty sekä nykyisille 

alueluottamusmiehille suunnatun kyselyn että järjestelmää 

koskevien vanhojen asiakirjojen kautta. Alueluottamusmies on 

epävirallinen yhdistyksen luotettu henkilö, jolla ei ole lakiin tai 

työehtosopimukseen perustuvaa luottamusmiesasemaa. Järjestelmä 

on sekava ja vastaa huonosti jäsenten tarpeisiin. 

 

Alueluottamusmiehille suunnatussa kyselyssä ilmeni, että alueilla ei 

välttämättä ole lainkaan toimituksia, jotka eivät kuulu jonkin yhtiön 

tai konsernin luottamusmiesjärjestelmän piiriin. Myös tehtäviä on 

vähän tai ei lainkaan. 

 

Järjestelmää koskevista vanhoista asiakirjoista selvisi seuraavaa: 

PSSY teki aloitteen alueluottamusmiesjärjestelmän kehittämisestä 

vuoden 2006 liittokokouksessa. Yhdistys totesi, että järjestelmä on 

ollut voimassa pitkään, mutta sen toimivuutta ei tunneta ja sen 

tehtävä ei ole auennut jäsenistölle. Aloitteen mukaan 

alueluottamusmies ei ole pelkästään edunvalvoja vaan myös 

vertaistukija. Yhdistys ehdotti, että tarkastellaan mahdollisuuksia 

korvata alueluottamusmiesjärjestelmä pysyvästi tai 

kokeiluluontoisesti alueasiamiesjärjestelmällä. Liittokokouksessa 

päätettiin käynnistää selvittelytoimet järjestelmän toimivuudesta. 

   

Vuonna 2011 selvittelytoimien tuloksena oltiin suunnittelemassa 

alueasiamieskokeilua. Kokeilussa alueasiamiehen tehtäviksi 

määriteltiin  

1) toimia liiton edustajana alueella: tarkoitus oli, että tehtävään olisi 

yhdistynyt alueluottamusmiehen tehtävä (pientoimitusten 

avustaminen) 

2) alueella toimivien yhdistysten yhteistoiminnan organisointi 

3) edunvalvonta- ja ammatillisten tilaisuuksien järjestäminen 

(koulutukset, pressiklubit, juhlat)  
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4) alueellisen yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana toimiminen 

ja hallinnon hoito (kokousjärjestelyt, yhteydenpito kirjanpitäjään 

yms.) 

5) raportointi yhdistykselle ja liitolle. 

 

Suunnitelma ei tiettävästi edennyt paperia pidemmälle. 

 

Näiden tietojen pohjalta on syytä muuttaa alueluottamusmiehen 

nimike sellaiseksi, ettei se sekoitu lakiin ja työehtosopimukseen 

perustuvaan luottamusmiesjärjestelmään. Alueluottamusmies voisi 

olla esimerkiksi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saisi entiseen tapaan 

luottamusmiespostit sekä olisi oikeutettu osallistumaan liiton 

luottamusmieskoulutuksiin. 

 

Alueluottamusmiesjärjestelmä/yhteyshenkilöjärjestelmä on osa sekä 

yhdistystoimintaa että edunvalvontaa. Yhdistystoiminnan osalta 

Yra-valiokunta on luvannut työssään ottaa kantaa myös 

alueluottamusmiesjärjestelmän kehittämiseen. 

 

Terhi Tarvainen esittelee. 

 

 Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

3.6 Yra-valiokunnan tilannekatsaus 

 

Yra-valiokunta perustettiin toimimaan osana Liitto+ hanketta, jonka 

tarkoituksena on uudistaa Journalistiliittoa perinteisestä 

edunvalvontaorganisaatiosta enemmän palveluorganisaatioksi. Tässä 

isossa muutoksessa Yran tehtävä on tarkastella yhdistystason 

toimintaa, tunnistaa ongelmia sekä etsiä niihin ratkaisuja. 

 

Yran tavoitteena on pitää huolta, että Journalistiliiton nykyisillä ja 

jopa vähenevillä resursseilla voidaan palvella jokaista jäsentä 

mahdollisimman tasapuolisesti. 

 

Kuullaan Yra-valiokunnan puheenjohtajan Jussi Ahlrothin 

tilannekatsaus siitä, miten valiokunnan työ etenee. 

 

 Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

4 Edunvalvonta ja tekijänoikeus 
 

4.1 Valtuutus työehtosopimusten hyväksymiseen 

 

Valtuuston esityslistalla on säännöllisesti ollut kohta, jossa valtuusto 

valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa 

sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet 

työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. 

 

Kuullaan esittely edellisen valtuuston kokouksen valtuutuksella 

hyväksytystä Mediahub Helsinki Oy:n (MTV Uutiset) 

työehtosopimuspöytäkirjasta. Kuullan myös ennakointia tulevan 
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syksyn pienempien sopimusalojen mahdollisten neuvottelutulosten 

hyväksymisestä. 

 

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. 

 

Esitys Merkitään esittely tiedoksi. 

Valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston 

seuraavaa sääntömääristä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet 

työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. 

 

 

4.2 Ajankohtaiskatsaus  

 

Puheenjohtaja Hanne Aho pitää ajankohtaiskatsauksen. 

 

Ajankohtaiskatsauksessa käsitellään myös ensi syksyn 

työehtosopimusneuvotteluja ja toivotaan valtuuston käyvän 

evästyskeskustelua neuvotteluja varten. 

 

Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

4.3  Työn siirtymät vuosina 2014–2016 / FAO:n valtuustoaloitteen 

jatkotoimet 

 

 Valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan FAO:n aloitteen, jossa 

esitettiin selvitettäväksi mm. sitä, paljonko journalistista työtä 

siirtynyt tehtäväksi työehtosopimusten ulkopuolelle. 

 

Esityslistan liitteenä on kooste työn siirtymien trendeistä ja sen 

määristä. 

 

 Tytti Oras esittelee. 

 

Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

5 Koulutus ja työelämä 
 

 

6 Toiminta ja talous 
 

6.1 Vuosikertomus 2016 

 

Esityslistan liitteenä jaetaan hallituksen esitys liiton 

vuosikertomukseksi vuodelta 2016. 

 

Hanne Aho esittelee. 

 

Esitys Hyväksytään vuosikertomus 2016. 

 

 

6.2 Tilinpäätös 2016 
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Esityslistan liitteenä jaetaan tilinpäätösasiakirjat: kertomus liiton 

taloudesta 2016 sekä tuloslaskelma 1.1.–31.12.2016 ja tase 

31.12.2016. 

 

Helena Visti esittelee. 

 

Esitys Hyväksytään tilinpäätös. 

 

 

6.3 Tilintarkastajien lausunto 

 

Tilintarkastuskertomus sisältyy toiminta- ja vuosikertomukseen. 

 

Helena Visti esittelee. 

 

Esitys Hyväksytään tilintarkastajien lausunto. 

 

 

6.4 Tilinpäätöksen vahvistaminen  

 

Esitys Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2016. 

 

 

6.5 Vastuuvapauden myöntäminen  

 

  Esitetään vastuuvapauden myöntämistä liiton hallitukselle. 

 

Esitys Myönnetään vastuuvapaus liiton hallitukselle toiminnasta 2016. 

 

 

6.6 Vuoden 2018 toiminnan ja talouden evästyskeskustelu 

 
Valtuusto käy keskustelun vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta 

seuraavan talousarvion suunnittelussa huomioon otettavaksi. 

 

Esitys Merkitään tiedoksi. 

 

 

7 Viestintäpolitiikka ja journalismi 
 

 

8 Tiedonannot ja kokouksen päättäminen 
 

8.1 Muut asiat 

 

8.2 Kokouksen päättäminen 

 

 

 
 

 


