Liite 3.1
SJL:n hallitus 4.5.2017

Jäsenyhdistysten kommentit hallituksen jäsenmaksu-esityksestä
Journalistiliiton hallitus päätti kokouksessaan 6.4.2017, että yhdistysten lausuntokierrokselle viedään
seuraava esitys:
Vähimmäismaksu korotetaan 20 euroon kuukaudessa kaikille työelämässä oleville (jäsenmaksuluokat 1, 2 ja
3). Sidonnaisuudet muihin jäsenmaksuluokkiin poistetaan.
Toimisto vastaanotti 3.5. mennessä seuraavat lausunnot:

Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet (EPSY 1)
”EPSY:n hallitus käsitteli liiton ehdotuksen kokouksessaan tänään ja keskustelun jälkeen hyväksyi sen.”

Etelä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys (ESSY 2)
”Jäsenmaksun lausuntopyyntöön ESSY toteaa:
Essy pitää korotusta hyvin perusteltuna ja maltillisena, yhdistyksellä ei ole tarvetta antaa sen kummempaa
lausuntoa asiasta.”

Helsingin Seudun Journalistit (HSJ 3)
”HSJ:n lausunto Journalistiliiton jäsenmaksun vähimmäissumman korottamisesta:
Helsingin Seudun Journalistit (HSJ) käsitteli saamaansa lausuntopyyntöä 24.4. pidetyssä HSJ:n hallituksen
kokouksessa.
HSJ ymmärtää vähimmäismaksun korottamiseen liittyvää rakenteellista tarvetta. HSJ toivoo kuitenkin
tarkempia taustatietoja siitä, millä perusteella korotusesitys koskee esityksessä eriteltyjä
jäsenmaksuluokkia 1,2 ja 3 mutta ei koske jäsenmaksuluokkia 4,5,6,7,8 ja 9.
Emme esitä, että myös jäsenmaksuluokkien 4–9 vähimmäismaksua pitäisi nostaa, mutta haluaisimme
kuinkin jäsenmaksuluokan osalta tietää, mihin korotusesityksen harkinta kussakin luokassa perustuu.
Vaikka asialle on luultavasti työelämässä olemiseen ja/tai maksukykyyn liittyviä perusteita, niitä olisi hyvä
avata Journalistiliiton valtuustolle tulevassa esityksessä.”
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Hämeen-Uudenmaan Journalistit (HUJ 4)
”HUJ:n hallitus antoi seuraavan lausunnon jäsenmaksu-uudistuksesta:
Yhdistyksellä ei ole huomautettavaa esityksestä. Toivomme oikeudenmukaisia päätöksiä jäsenmaksuista.”

Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys (ISSY 5)
Ei lausuntoa.

Keski-Pohjanmaan Journalistit (KPJ 6)
”Käsittelimme 28.4.2017 hallituksen kokouksessa jäsenmaksun korotusta.
Keski-Pohjanmaan yhdistyksellä ei ole huomautettavaa jäsenmaksun korotukseen.”

Keski-Suomen Journalistit (KSJ 7)
”Keski-Suomen Journalistit ry:n hallitus on käsitellyt mainittua asiaa kokouksessaan 26.4.2017 ja "ei
vastustanut" hanketta eli kukaan yhdistyksemme hallituksesta ei vastustanut jäsenmaksun korottamista
ehdotetulla tavalla.
Perustelut tuellemme olivat yksinkertaisen pragmaattiset ja matemaattiset.
Jos jäsenen kuukausittaisesta 15 euron liiton jäsen- ja kassamaksusta 0,50 e jää liiton toiminnalle, mikään
yhdistys tai organisaatio ei pysy pystyssä, jos se ei taloudellisesti pysty pystyssä - varsinkaan alan
työttömyyden vielä lisääntyessä.”

Savo-Kainuun Journalistit (SKJ 8)
Ei lausuntoa.

Kymenlaakson Journalistit (KJ 9)
”Kymenlaakson Journalistit ry totesi hallituksen kokouksessaan 29.4.2017, että sillä ei ole huomautettavaa
Journalistiliiton työelämässä olevien jäsenten vähimmäismaksun korotusesityksestä.”

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys (PKJY 11)
”Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen lausunto esitykseen työelämässä olevien Journalistiliiton jäsenten
vähimmäismaksun korotukseen
Journalistiliiton hallitus on esittänyt, että työelämässä olevien liiton jäsenten vähimmäismaksu korotetaan
20 euroon kuukaudessa. Nykyisin itsemaksavien jäsenten vähimmäismaksu on 15 euroa kuukaudessa.
Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys (PKJY) ei kannata esitettyä vähimmäismaksun korotusta. Kuten liiton
hallituksen esityksestä käy ilmi, korotus koskisi ensisijaisesti freelancereita. Peräti kolme neljäsosaa niistä
jäsenistä, joiden maksuun korotus vaikuttaisi, kuuluu freelancer/yrittäjä-luokkaan.
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PKJY:n mielestä korotus on kerralla tehtäväksi liian suuri. Lisäksi PKJY:n mielestä kannattaa miettiä
vakavasti, onko juuri nyt paras hetki tehdä erityisesti freelancereihin kohdistuvaa jäsenmaksun korotusta,
kun liitto esimerkiksi on vastikään perustanut Mediakunnan ja toivonee sekä siihen että liittoon lisää
jäseniä. Freelancereihin painottuva jäsenmaksukorotus ei nostane liiton houkuttelevuutta tai mielikuvaa
liitosta, ja kuten hallituksen esityksessäkin sanotaan, korotus todennäköisesti johtaa myös joidenkin
jäsenten eroamiseen. Korotuksesta saatava taloudellinen hyöty on sen verran pieni, ettei imagohaittaa
kannata PKJY:n mielestä ottaa.
Liiton hallituksen esityksessä uudistusta perustellaan sillä, ettei nykyinen jäsenmaksukertymä ole kestävä
pitkällä tähtäimellä. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys uskoo, että jäsenmaksurakenteessa on
uudistamisen tarvetta. PKJY:n käsitys kuitenkin on, että epäkestävä maksurakenne johtuu myös siitä, että
työssäkäyvien jäsenten osuus jäsenistöstä on pienentynyt. PKJY:n mielestä liitossa tulisikin pohtia ratkaisuja
tähän ja tehdä tarvittaessa laajempi jäsenmaksu-uudistus, jossa otettaisiin huomioon myös se, millainen
vähimmäisjäsenmaksu on kannattava itsemaksaville ja työttömyyskassaan kuuluville jäsenille. Mikäli liitto
kokee ehdottoman välttämättömäksi korottaa jäsenten vähimmäismaksua pian, tulisi korotuksen olla
esitettyä pienempi. PKJY:n mielestä kohtuullinen korotus voisi olla nykyisestä 15 eurosta esimerkiksi 16,40
euroon, joka on liiton tilastojen mukaan keskimääräinen työttömien jäsenten kuukausittainen jäsenmaksu.
Tällaisen korotuksen perusteleminen myös niille, joita korotus koskee, olisi helpompaa kuin nyt ehdotetun
33 prosentin korotuksen perusteleminen.”

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys (PSSY 12)
Ei lausuntoa.

Satakunnan Journalistit (SATA 13)
”Käsittelimme alla olevaa asiaa viime perjantaina 21.4. yhdistyksemme hallituksen kokouksessa.
Satakunnan journalisteilla ei ole esityksestä huomautettavaa.”

Pirkanmaan Journalistit (PJY 14)
”Pirkanmaan Journalistien lausunto jäsenmaksumuutoksesta
PJY:n hallituksessa ei syntynyt yksimielistä kantaa esityksen puoltamisesta eikä hylkäämisestä. Hallitus kävi
vilkkaan keskustelun, jossa tuli esiin seuraavia näkökantoja.
Vähimmäismaksun korotus tasapuolistaisi hieman jäsenten toiminnan rahoittamiseen osallistumista, mutta
nostaisi juuri vähiten ansaitsevien jäsenmaksua.
Pohdimme, onko reilua, että myös työttömyyskassaan kuulumattomien freelancer-yrittäjien jäsenmaksu
nousee. Heidän jäsenmaksuistaanhan ei mene osuutta työttömyyskassalle.
Ehdotettu korotus lisäisi free-yhdistyksen käyttöön tulevia varoja ja parantaisi sen mahdollisuuksia järjestää
jäsenistölleen toimintaa, mutta saattaisi johtaa pienimmillä tuloilla elävien eroon liitosta.
Toisaalta 5 euron korotus on perusteltu. Työttömyyskassan jäsenten nykyisestä maksusta ei jää
käytännössä juuri mitään liitolle. Onko 5 euroa korotuksen oikea määrä? Pohdimme 3 euron korotusta.
Liiton varat ovat ensisijaisesti lakkovaroja, mutta niitä yli 10 vuotta myös toiminnan rahoitukseen, vaikka
tätä tulisi välttää viimeiseen asti. Tes-toiminta ja edunvalvonta laajemminkin (ehdottomasti myös freejäsenten edunvalvonta) on liiton päätehtävä, jonka rahoitukseen kaikkien jäsenten pitäisi osallistua.”
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Turun Journalistiyhdistys (TJY 15)
”Jäsenmaksujen muuttaminen on iso asia. Yhdistyksemme hallitus ei ehtinyt kokoontua kertaakaan ennen
kuin asiasta piti ottaa kantaa.
Käytännössä toivommekin, että asian valmisteluun saadaan ja otetaan lisäaikaa, jotta asiaan ehditään
perehtyä ja siitä saadaan lisätietoja.
Jäsenmaksu-uudistuksesta käydyssä sähköisessä keskustelussa tuli kuitenkin esiin se, ettei välttämättä ole
paras tapa lähteä paikkaamaan liiton taloutta korottamalla vain vähiten ansaitsevien jäsenmaksuja.
Freejäsenten jäsenmaksun pitää olla kohtuullinen, koska heidän tulonsa ovat keskimäärin pienemmät, he
eivät voi kuulua työttömyyskassaan ja heillä ei ole työehtosopimusta, mitkä ovat useimmiten syyt
ylipäätään olla ammattiliiton jäsenenä. Freelancereille toivottiin paluuta perinteiseen tasajäsenmaksuun ja
vain yhteen viitenumeroon/jäsen. Kun jäsenmaksun maksaminen olisi helppoa ja kohtuullista, maksajia
voisi olla jopa nykyistä enemmän, mikä taas voisikin paikata liiton taloutta.”

Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL 17)
”RTTL kiittää Suomen Journalistiliittoa mahdollisuudesta lausua jäsenmaksun uudistamisesta. Asia ei ole
ihan yksiselitteisen selvä ja jakaa myös RTTL:n sisällä mielipiteitä. Ymmärrämme, että alemmassa
maksuluokassa olevien freelancereiden jäsenmaksuun on korotuspaineita, jotta SFJ:n taloudellista
tilannetta saataisiin kohennettua.
Jäsenmaksun nostaminen tarkoittaisi, ettei liiton kassaan kerry merkittävästi lisää rahaa. Mikäli jäsenmäärä
pysyy samana, jäsenmaksutulot nousisivat vuodessa noin 75 700€, josta freelancereiden osuus on 61 700€.
Vaikutus on SFJ:n kassaan se tarkoittaisi noin 12 300€/vuodessa.
RTTL:n jäsenistä etenkin FAOn jäsenille esitys alimman jäsenmaksun nostamisesta herättää vastustusta eikä
FAO kannata esitystä. Viiden lisäeuron rokottaminen vähiten ansaitsevilta on kohtuutonta. Laskelmat
osoittavat myös, ettei alimmassa maksuluokassa olevien jäsenten maksun korottaminen vaikuta oleellisesti
liiton taloudelliseen tilanteeseen; se saattaa sitä jopa huonontaa, kun ihmiset eroavat korotuksen vuoksi
liitosta. Jäsenmaksun korotuksen myötä voi olla vaikea saada uusia pienituloisia mukaan ammattiliitton
toimintaan, vaikka juuri he ovat liiton apua eniten tarvitsevia.
Jäsenmaksun korotuksesta on myös aiempaa kokemusta vuodelta 2013 kun tehtiin edellinen jäsenmaksuuudistus. Tuolloin moni free protestoi äänekkäästi ja korotuksen seurauksena oli merkittävä jäsenkato
SFJ:stä. Jäsenmaksuun kajoamisesta voi olla tällä hetkellä vieläkin arvaamattomammat,
koska freelancereiden työtilanne on aiempaa huonompi.
Säännöllistä kuukausipalkkaa saaville viiden euron korotus kuukaudessa voi tuntua pieneltä, mutta kädestä
suuhun elävä free miettii tarkasti, mihin rahansa pistää ja mihin liittoon kuuluu. Esim. av-kääntäjistä
kilpailee SJL:n kanssa Akavan Erityisalat / KAJ, jossa jäsenmaksu on yksiselitteisesti palkansaajilla 1,1 % ja
ammatinharjoittajilla 200 euroa vuodessa.
Ongelmat jäsenmaksun maksamisessa ärsyttävät jo nykyisin ihmisiä, joiden tulot ovat epäsäännölliset.
Freelancereilla on kokemus, ettei liiton toimistossa ymmärretä freetyön luonnetta ja vaihtelevia tilanteita.
Yhtyneet-sopimuksella toimivat av-kääntäjät ovat esimerkiksi tuoneet esille jäsenmaksun perintään
liittyvän ongelman: vaikka
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ennakkoperinnässä olevien Yhtyneet-freelancereiden palkkioiden lomakorvauksista on jo peritty liiton
jäsenmaksuna 1,4 prosentin osuus, heidän edellytetään lomansa ajaksi siirtyvän itsemaksaviksi jäseniksi ja
maksavan palkattomalta loma-ajaltaan vähimmäismaksua; toinen tarjottu vaihtoehto on työttömäksi
ilmoittautuminen ja työttömyyskorvauksen nostaminen. Tilanne on absurdi. FAOn näkemyksen mukaan
jäsenmaksun määräytyminen kaipaa selkiyttämistä, ei korotuksia.
RTTL siis kehottaa liittoa miettimään tarkoin, onko jäsenmaksukorotus aivan välttämätön, vai voidaanko
tilannetta parantaa muilla keinoin, esimerkiksi työttömyyskassa Finkan fuusioinnilla jonkin muun kassan
kanssa. Lopullisen päätöksen jäsenmaksun korottamisesta tekee kuitenkin Journalistiliiton valtuusto.”

Ålands Journalister (ÅJ 18)
Ei lausuntoa.

Suomen Freelance-journalistit (SFJ 19)
”SFJ:N LAUSUNTO JÄSENMAKSUUUDISTUKSEEN
SFJ:n hallitus ei pidä SJL:n hallituksen esittämää jäsenmaksun korotusta suositeltavana
esitetyssä muodossa.
Minimimaksun korottaminen 20 euroon kohdistuisi kaikkein heikoimmin ansaitseviin, heidän
jäsenmaksunsa nousisi 25 % vuodessa, eikä sillä saataisi merkittävää taloudellista hyötyä
liiton talouteen. Esitetty malli ei ota huomioon esimerkiksi apurahalla työskentelevien
tilannetta. Muistutamme myös, että esimerkiksi ansiosidonnaisella työttömyysturvalla
olevista jäsenistä useilla on isommat tulot kuin yrittäjäasemassa toimivilla jäsenillä, jolla tulot
ovat romahtaneet tai työt vähentyneet, mutta soviteltua päivärahaa ei ole mahdollista saada.
Jos jäsenmaksutyöryhmä jatkaa jäsenmaksu-uudistuksen valmistelua, SFJ toivoo sen tutkivan
mahdollisuutta palata kiinteään freelancereiden jäsenmaksuun, jolloin osa hieman paremmin
tienaavista freelancereista saattaisi palata liiton jäseniksi. Tällöinkin jäsenmaksuun tulisi
rakentaa entiseen tapaan mahdollisuus huojennukseen silloin, kun jäsenen tulot ovat
romahtaneet esimerkiksi alityöllisyyden, sairastumisen tai apurahakauden johdosta.”

