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Valtuuston varsinainen kevätkokous 
 

Aika 17.–18.5.2018 

 

Paikka Clarion Hotel Airport, Vantaa 

 

 

 

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 13.3.2018 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 7.5.2018. 

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, Anneli Salmivaara RTTL, Helena Pekarila RTTL, Kaija 

Plit HSJ, Jaana Virtanen HSJ ja Hanna Kokkonen Mediakunta. 

 

1.3  Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksytään kokoukselle esityslista ja työjärjestys. 

 

1.4  Kahden sihteerin valitseminen 

 

Valitaan kokouksen sihteereiksi hallituksen esityksestä Kira Närhi ja 

Sanna Nikula. 

 

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  

 

Antti Hyvärinen (S–KJ) eroaa valtuustosta. Hyvärisen tilalle 

valtuuston jäseneksi tulee xx. 

 

Esitys Todetaan, että Antti Hyvärisen tilalle valtuutetuksi tulee xx. 

 

1.9  Valtuuston kyselytunti 

 

  Puheenjohtajisto esittää kokouksessa ajankohdan valtuuston  

  kyselytunnille. 

 

2 Ajankohtaiskatsaus 

  
 2.1 Ajankohtaiskatsaus 

  

  Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.  

 

  Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 

 

 Esitys Merkitään tiedoksi. 
 

3 Järjestöasiat 
 

3.1 Helsingin Seudun Journalistien aloite äänestysoikeuden 

 antamisesta valtuuston opiskelijaedustajille 
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Suomen Journalistiliiton valtuusto hyväksyi vuoden 2017 

syyskokouksessa aloitteen hankkeesta, jossa selvitetään ensin syitä 

opiskelijajäsenten eroamisille ja ryhdytään sitten tarvittaviin 

toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

 

Aiheeseen liittyen liiton opiskelijayhteistyöryhmässä on herännyt 

keskustelu siitä, miksi liiton valtuuston opiskelijaedustajilla ei ole 

kokouksissa äänestysoikeutta. Nykyisenkaltainen opiskelijaedustus 

vaikuttaa opiskelijoista kosmeettiselta. Jos liitto haluaa toimintaansa 

todellista opiskelijaedustusta ja -osallistumista, sen tulisi näkyä myös 

ylimmässä päättävässä elimessä. 

 

Opiskelijoiden mukaan tehokkain keino tuoda alaa opiskelevia 

lähemmäs liittoa on ottaa heidät kunnolla mukaan toimintaan ja 

päätöksentekoon. Kun opiskelijaedustajilla on äänioikeuden myötä 

todellista vaikutusvaltaa, edustus liiton valtuustossa lisää 

laajemminkin opiskelijoiden kiinnostusta liiton asioita kohtaan. 

Opiskelijat ovat liiton maksavia jäseniä. Siksi ei ole perusteltua jättää 

heitä yhteisen päätöksenteon ulkopuolelle. Opiskelevat jäsenet ovat 

toki vaalikelpoisia myös valtuuston varsinaisiksi jäseniksi. He eivät 

kuitenkaan yleensä ole edustettuina työpaikoilla, joiden osastoissa 

ehdotukset valtuutetuista pitkälti tehdään. 

 

Opiskelijoiden sitouttaminen liittoon on olennaista liiton 

tulevaisuuden kannalta. Heidän saamisensa aktiivisesti mukaan liiton 

toimintaan on erityisen tärkeää sen vuoksi, mitä he voivat liitolle 

tarjota. Opiskelijat ovat journalistisen kentän muutoksen ytimessä. 

Heitä tarvitaan mukaan määrittämään, millaisia palveluita ja 

edunvalvontaa tulevaisuudessa pitäisi tarjota. 

 

Helsingin Seudun Journalistit esittää Suomen Journalistiliiton 

valtuustolle, että opiskelijoiden edustusta valtuustossa koskevaa 

opiskelijaohjesääntöä muutetaan seuraavasti: Poistetaan kohdan 5 

viimeinen lause, jossa sanotaan, että opiskelijajäsenellä ei ole 

kokouksessa äänestysoikeutta. Poistettavaksi esitetään myös kohtaa 

6, jossa sanotaan, että opiskelijajäsentä ei voida valita valtuuston 

puheenjohtajistoon. 

 
 Helsingin Seudun Journalistit 

 

 Hallituksen vastaus 

  

Journalistiliiton tulevaisuuden kannalta on tärkeä, että liittoon 

kuuluvilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan. 

Ilman opiskelijajäsenten vaikuttamismahdollisuuksia liitto ei ole eikä 

muutu nuoria houkuttelevaksi. Myös valtuuston opiskelijaedustajien 

tehtävä olisi mielekkäämpi, mikäli he olisivat tasapuolisesti mukana 

yhteisessä päätöksenteossa.  

 

Syysvaltuusto kiinnitti huomiota opiskelijajäsenten korkeisiin 

eroamislukuihin ja velvoitti liiton toimiston selvittämään syitä 

opiskelijajäsenten eroamisiin. Osana selvitysprosessia Journalistiliiton 

hallitus on päättänyt palkata liiton palvelukseen osa-aikaisen ja 

määräaikaisen opiskelijalähettilään, jonka tehtävänä on selvittää 
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opiskelijajäsenten erojen syitä sekä sitouttaa opiskelijoita liittoon 

kohtamaalla heitä heidän omissa oppilaitoksissaan. Tavoitteena on, 

että liiton opiskelijatoiminnan laatu nousisi uudelle tasolle ja, että 

liitto näkyisi opiskelijoiden keskuudessa nuorekkaana ja 

kiinnostavana tekijänä. Opiskelijatoiminnan profiilin nostaminen 

edellyttää myös opiskelijajäsenten vaikuttamismahdollisuuksien 

kehittämistä. 

 

Opiskelijaedustuksesta valtuustossa on määrätty liiton säännöissä 

(29 § 11 mom). Sääntöjen mukaan valtuustoon erikseen valituilla 

opiskelijaedustajilla on valtuustossa samanlainen puhe-, esitys- ja 

aloiteoikeus kuin varsinaisilla valtuutetuilla. Opiskelijaedustajien 

valinnasta määrätään erillisellä ohjesäännöllä, josta päättää 

valtuusto. Nyt voimassa olevan ohjesäännön mukaan 

opiskelijaedustajan saavat valita ne neljä yhdistystä, joilla on eniten 

opiskelijajäseniä. 

 

Opiskelijajäsenet lasketaan mukaan yhdistysten jäsenmäärään, kun 

yhdistykselle kuuluvia valtuustopaikkoja lasketaan.  

 

Yhdistykset voivat jo tällä hetkellä valita opiskelijajäseniä 

 valtuutetuiksi.  

 

Vaihtoehdot opiskelijoiden vaikutusvallan lisäämiseksi 

 valtuustossa: 

 

Malli 1: Pysytään nykyisten sääntöjen puitteissa. Nykyiset säännöt 

mahdollistavat opiskelijoiden vaikutusvallan lisäämisen yhdistysten 

kautta. Yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan opiskelijajäseniään 

valtuutetuiksi ja liiton hallitukseen. 

 

Opiskelijalähettiläälle annetaan tehtäväksi etsiä tapoja 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi nykysääntöjen puitteissa. 

 

Malli 2: Toteutetaan HSJ:n esittämä muutos ja tehdään sen 

edellyttämä sääntömuutos. Hallitus valmistelee syysvaltuustolle 2018 

esityksen liiton sääntöjen ja opiskelijaohjesäännön muuttamisesta 

siten, että yhdistysten erikseen valitsemat (nykymallin mukaiset) 

opiskelijaedustajat saavat äänioikeuden valtuustossa.  

 

Jos HSJ:n esitys toteutetaan, saavat opiskelijaedustajan valitsevat 

yhdistykset samojen jäsenten perusteella kaksi ääntä valtuustoon. 

Yhdistyslain mukaan yhdistys voi muuttaa toimielinten kokoa ja 

porrastaa äänimääriä jäsenten yhdenvertaisuutta loukaten, jos 

muutos hyväksytään ¾ määräenemmistöllä.  

 

Muutosesitys voidaan käsitellä vasta syysvaltuustossa 2018, koska 

sääntömuutos edellyttää valtuuston ohjesäännön mukaan, että 

yhdistykset saavat lausua asiasta ennen kuin hallitus tekee 

muutosesityksen valtuustolle. Lisäksi yhdistyslain ja liiton sääntöjen 

mukaan sääntöjä voidaan kokouksessa muuttaa vain, jos sääntöjen 

muuttamisesta on mainittu kokouskutsussa. 
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Mikäli sääntömuutos ennakkotarkastetaan yhdistysrekisterissä 

etukäteen, sääntömuutos voidaan ottaa käyttöön välittömästi 

valtuuston hyväksyttyä sen. Muutos on näin ollen mahdollinen 

aikaisintaan syysvaltuustossa 2018.  

 

Malli 3: Muutetaan valtuuston kokoonpanoa koskevia liiton sääntöjä 

siten, että opiskelijat muodostavat edustajiston valinnassa oman 

valtakunnallisen vaalipiirinsä, joka valitsee vaaleilla opiskelija-

edustajia valtuustoon sen määrän, joita opiskelijajäsenten 

suhteellinen osuus jäsenistössä edellyttää. Yhdistysten valitessa 

varsinaisia edustajiaan opiskelijoita ei lueta jäsenmäärään. Hallitus 

valmistelee sääntömuutosesityksen syysvaltuuston 2018 

päätettäväksi. 

 

Malli on sama, jota liittokokouksesta luopumista valmistellut 

edustajistotyöryhmä vuonna 2008 esitti vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi 

nykyjärjestelmälle, jossa opiskelijoilla on vain läsnäolo-, edustus- ja 

aloiteoikeus. Malli hylättiin vuonna 2008, koska sekä opiskelijat että 

yhdistykset puolsivat silloin nykyistä mallia. Opiskelijoilla ei ollut 

mielenkiintoa ensimmäisen vaihtoehdon edellyttämään 

organisoitumiseen ja he pitivät jo aloiteoikeutta tärkeänä 

edistysaskeleena.  

 

Muutosesitys voidaan käsitellä vasta syysvaltuustossa 2018, koska 

sääntömuutos edellyttää valtuuston ohjesäännön mukaan, että 

yhdistykset saavat lausua asiasta ennen kuin hallitus tekee 

muutosesityksen valtuustolle. Lisäksi yhdistyslain ja liiton sääntöjen 

mukaan sääntöjä voidaan kokouksessa muuttaa vain, jos sääntöjen 

muuttamisesta on mainittu kokouskutsussa. 

 

Nykysääntöjen mukainen valtuusto aloittaa työskentelynsä 2018 ja 

näin ollen muutos tulisi koskemaan vasta vuonna 2022 toimintansa 

aloittavaa valtuustoa.  

 

 Esityslistan liitteenä on laskelma valtuustopaikkojen määrästä edellä 

 esitetyillä malleilla (liite 1).  

 

Malli 1. on Journalistiliiton nykysääntöjen mukainen malli 

ts. vallitseva olotila. 

 

Mallit 2. ja 3. vaativat sääntömuutoksen. Mikäli valtuusto haluaa 

muuttaa liiton sääntöjä, tulee sen ilmaista selkeästi kumpaa mallia 

(2. tai 3.) hallitus ryhtyy jatkovalmistelemaan. 

 

Hallitus kiittää Helsingin Seudun Journalisteja aloitteesta, mutta 

esittää sen hylkäämistä, koska sen edellyttämää sääntömuutosta ei 

voida toteuttaa kevätvaltuustossa 2018.  

 

Simon Huldén ja Sanna Nikula esittelevät. 

 

Esitys Aloite hylätään ja vaihtoehtomallit merkitään tiedoksi. 

Mikäli valtuusto kuitenkin valitsee mallin 2. tai 3., hallitus ryhtyy 

valmistelemaan sääntömuutosta ja tuo asiasta esityksen 

syysvaltuustolle 2018.  
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3.2  Mediakunta Osk  

 

Osuuskunta Mediakunnan alku on ollut menestyksekäs. 

Jäsenmäärätavoite (75) ylitettiin ensimmäisen toimintavuoden 

aikana reippaasti: Vuoden 2017 lopussa Mediakuntaan oli liittynyt 

172 jäsentä. Liikevaihto kohosi ensimmäisen toimintavuoden aikana 

lähes 890 000 euroon, josta Mediakunnalle jäävä hallintokorvausten 

tuotto oli noin 75 000 euroa.  

 

Mediakunta tarjosi vuoden aikana laskutus- ja kirjanpitopalveluita, 

järjesti jäsentapaamisia, opasti sopimusten teossa sekä tarjosi 

työtilaisuuksia.  

 

Mediakunnan toiminnanjohtaja vaihtui huhtikuussa 2018. Uutena 

toiminnanjohtajana aloitti Hanna Kokkonen.  

 

Mediakunnan toiminnanjohtaja Hanna Kokkonen esittäytyy ja 

esittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä tulevan toiminnan 

tavoitteet.  

 

Mediakunnan tilinpäätös on liitteenä (liite 2). 

 

Esitys  Merkitään tiedoksi. 

 
3.3  Yran tilannekatsaus  

 

Yra eli Yhdistysrakenteen uudelleenarviointivaliokunta perustettiin 

SJL:n nykyisen hallituksen aloittaessa vuoden 2015 alussa. 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa jäsenten palvelua yhdistys-

rakennetta kehittämällä. 

 

Esikuvana on pidetty Tanskan Journalistiliiton yhdistysrakennetta, 

jossa järjestäytyminen perustuu ensisijaisesti jäsenen ammatillisiin 

intresseihin maantieteellisen asuinpaikan asemesta. Yra-työryhmän 

tavoitteena oli jäsenpalvelujen tasapuolisempi jakautumien koko 

jäsenistön keskuudessa, asuinpaikasta riippumatta. Työ ei vielä 

tämän valtuustokauden aikana tuottanut konkreettista tulosta. 

Tarkempi kuvaus menneestä kaudesta löytyy Yran puheenjohtajan 

Jussi Ahlrothin kirjoittamasta muistiosta (liite 3). Liitteessä löytyy 

myös kuvaus Tanskan ja Ruotsin journalistiliittojen 

organisaatiorakenteesta. 

 

Organisaation kehittämistyö jatkuu monella rintamalla. Viime 

syksynä teettämämme jäsenkuvatutkimus osoitti, että liiton 

näkyvyys ja toiminta työpaikoilla on jäsenille huomattavan paljon 

tärkeämpää tänä päivänä kuin vuonna 2011, jolloin edellinen 

jäsenkuvatutkimus tehtiin. Samanlainen ilmiö näyttää olevan 

ajankohtainen myös Ruotsin Journalistiliitossa, jossa osastoille on 

juuri annettu painavampi rooli organisaatiossa. Näyttää siis siltä, että 

kysyntää on yhä enemmän toiminnalle, joka on lähellä jäsentä, 
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jäsenen intressien ehdoilla. Näin ollen seuraavan valtuustokauden 

yhtenä kehitysteemana voisi olla osastojen toiminnan tukeminen ja 

kehittäminen. 

              

 Simon Huldén esittelee. 

 

Esitys          Merkitään tiedoksi. 

 

3.4 Residenssi ulkomailta  

 

Talousvaliokunta sai syksyllä 2017 tehtäväkseen selvittää 

lomaresidenssin hankkimista ulkomailta. Lähtökohtana oli, että 

huoneisto olisi kaupungissa, jossa olisi kulttuuri- ja muuta tarjontaa 

ja kohteen pitäisi olla helposti ja suhteellisen edullisesti 

saavutettavissa. Huoneiston pitäisi sijaita lähellä keskustaa, sen 

pitäisi soveltua myös työskentelykäyttöön ja se pitäisi olla hyvässä 

kunnossa sekä hyvin varusteltu. 

  

 Talousvaliokunta kartoitti eri vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä 

 etuja ja riskejä. Tehtyjen selvitysten perusteella talousvaliokunta ei 

 puoltanut residenssin hankkimista. 

  

 Liitteenä talousvaliokunnan esitys (liite 4). 

  

Käydyn keskustelun jälkeen hallitus päätti kokouksessaan 12.4.2018 

talousvaliokunnan selvityksen perusteella, ettei liitto sijoita 

ulkomaiseen residenssiin. Sen sijaan liitto selvittää yhdessä 

Journalistisen alan kehittämissäätiön Jokesin kanssa muiden 

ylläpitäjien residenssien käyttömahdollisuudet. 

 

 Helena Visti esittelee. 

 

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. 

 

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. 

 

Esitys Merkitään esittely tiedoksi. Valtuusto valtuuttaa hallituksen 

hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta 

mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien 

sopimusten tarkistukset. 

 

5 Koulutus ja työelämä 
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6 Toiminta ja talous 
 

6.1 Vuosikertomus 2017 

 

Esityslistan liitteenä jaetaan hallituksen esitys liiton 

vuosikertomukseksi vuodelta 2017 (liite 5). 

 

Hanne Aho esittelee. 

 

Esitys Hyväksytään vuosikertomus 2017. 

 

6.2 Tilinpäätös 2017 

 

Esityslistan liitteenä jaetaan tilinpäätösasiakirjat: kertomus liiton 

taloudesta 2017 sekä tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017 ja tase 

31.12.2017 (liite 6). 

 

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 2017. 

 

6.5 Vastuuvapauden myöntäminen  

 

  Esitetään vastuuvapauden myöntämistä liiton hallitukselle. 

 

Esitys Myönnetään vastuuvapaus liiton hallitukselle toiminnasta 2017. 

 

6.6 Vuoden 2019 toiminnan ja talouden evästyskeskustelu 

 
Valtuusto käy keskustelun vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta 

seuraavan talousarvion suunnittelussa huomioon otettavaksi. 

 

Tämän asiakohdan yhteydessä Lauri Lähteenmäki esittelee toiminta- 

ja talousohjelmatyötä. Lähteenmäen vetämä työryhmä on 

loppukevään aikana valmistellut seuraavan valtuustokauden 2019–

2022 toiminta- ja talousohjelmaa, joka määrittää liiton toiminnan 

suuria linjoja seuraaville vuosille. Valtuuston kokouksen aikaan 

ohjelma on vielä valmisteluvaiheessa. Se lähetetään lausunnoille 

yhdistyksiin alkusyksystä. Joulukuussa 2018 kokoontuva uusi 

valtuusto päättää lopullisesta ohjelmasta. 

 

Esitys Merkitään tiedoksi. 
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7 Viestintäpolitiikka ja journalismi 
 

 

8 Tiedonannot ja kokouksen päättäminen 
 

8.1 Muut asiat 

 

8.2 Kokouksen päättäminen 

 

 

 
 

 


