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YLEISTÄ  

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton ammattiosasto 

Teollisuusliitto ry:n erityisalojen sektorissa. Grafinet ja Teollisuusliitto neuvottelevat yhdessä alan 

toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Medialiiton kanssa.  

Graafiset toimihenkilöt ry on perustettu 28.9.1977. Yhdistyksen nimi muutettiin 29.3.2003 pidetyssä 

kevätkokouksessa Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. 

Vuosi 2021 oli toinen perättäinen globaalin koronapandemian varjostama toimintavuosi. 

TYÖMARKKINATILANNE - TYÖEHTOSOPIMUS 

Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen työehtosopimus 

on voimassa 1.2.2020 – 28.2.2022. Se on allekirjoitettu 26.1.2020.  

Vuonna 2021 hallituksen kokouksissa valmistauduttiin tulevaan TES-kierrokseen koko vuoden ajan. 

Hallitus seurasi yleistä työmarkkinatilannetta, kävi läpi edellisen kierroksen tes-esityksiä, kuuli kentän 

esityksiä ja määritteli kärkiesitykset tulevaa TES-kierrosta varten. 

Erityisenä painopisteenä on toimihenkilöiden palkkausjärjestelmän (TOVA) kehittäminen ja toimivuus 

työpaikoilla, josta on kirjaus voimassa olevassa työehtosopimuksessa. TOVA-työryhmä on toiminut 

nykyisen TES-kauden ajan. 

 

Palkankorotukset tulivat voimaan 1.5.2021. Henkilökohtaisia palkkoja korotettiin 1,2 %:n suuruisella 

yleiskorotuksella, vähimmäispalkkoja 1,6 %:lla ja ilta- ja yötyölisää 2 %:lla. 

Yrityskohtaisen erän suuruus oli 0,8 prosenttia, erän käytöstä ja jakoperusteista neuvoteltiin ja 

sovittiin paikallisesti 15.4.2021 mennessä.  

Seuraavalle TES-neuvottelukierrokselle Grafinetin neuvottelijoiksi päätettiin Tuija Pircklén ja Sari 

Ojala. 

 

TOIMINTA, VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 

Kattavalla luottamushenkilöverkostolla huolehdittiin työpaikkojen edunvalvonnasta. Marras-

joulukuussa 2020 valitut luottamusmiehet toimivat kauden 2021-2022. Uudet työsuojeluvaltuutetut 

valittiin työpaikoille marras-joulukuussa 2021 kaudelle 2022-2023. 

Koronapandemiasta johtuen hallitus ei päässyt jalkautumaan työpaikoille vuoden aikana. 

Luottamusmiesten koulutuksia ja tapahtumia ei voitu järjestää toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Luottamushenkilöiden työn tueksi ylläpidettiin verkkosivujen Luottamushenkilö-sivustoa, jonne on 

pääsy luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla.   
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Edustukset Teollisuusliiton toimeenpanevissa elimissä  

Erityisalojen sektorin sektorijohtokunnassa Grafinetin edustajana toimi Tuija Pircklén, 

henkilökohtaisena varajäsenenään Marjaana Korhonen. Sektorijohtokunta kokoontui viisi kertaa. 

Työttömyyskassan hallituksen henkilökohtaisena varajäsenenä oli Kirsi Kuokkanen ja Sari Ojala edusti 

kulttuuri- ja vapaa-ajan jaostossa. 

Erityisalojen sektorin tes-neuvottelukuntaan kuuluivat Tuija Pircklén, Sari Ojala, Seena Ikonen, Riitta 

Leppänen ja Jarmo Peltomäki. 

Grafinetin edustajina Yhteistyöryhmä Heskivassa toimivat Tuija Pircklén ja Sari Ojala. Tuija Pircklén 

toimi vuonna 2021 Heskivan toimikunnan puheenjohtajana. Heskiva on Helsingin, Espoon, 

Kirkkonummen ja Vantaan alueella toimivien Teollisuusliiton eri ammattiosastojen yhteistoimintaelin. 

HALLITUS  

 

Grafinetin hallituksen kokoonpano vuonna 2021: 

puheenjohtaja henkilökohtainen varajäsen 

Pircklén Tuija (läsnä 9/9) 
Sanoma Media Finland Oy 

Ojala Anne (läsnä 2/9) 
Sanoma Oyj 

    

hallituksen varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Ikonen Seena (8/9) 
Mediatalo ESA 

Lindstam Emmi-Emilia (2/9) 
Mediatalo ESA 

Jokinen Mari (6/9) 
PKS Jakelu Oy 

Marttinen Jaana (1/9) 
Sanoma Media Finland Oy 

Koivisto Anu (9/9) 
Kaakon Viestintä Oy 

Leppänen Riitta (1/9) 
Ilves Jakelu Oy 

Mäkinen Sanna (6/9) 
Sanoma Media Finland Oy 

Rissanen Petri (2/9) 
Sanoma Media Finland Oy 

Ojala Sari (9/9) 
Kustannus Oy Demokraatti 

Peuralahti Marianne (6/9) 

Peltomäki Jarmo (8/9) 
TS-Yhtymä Oy 

Vesala Niina (3/9) 

Yletyinen Leena (9/9) 
Oikotie Oy  

Mönkkönen Katja (1/9) 
Savon Media Oy 
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Hallituksen kokouksia pidettiin yhdeksän. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin varsinaiset jäsenet ja 

taloudenhoitaja sekä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varsinaisen jäsenen henkilökohtainen 

varajäsen. Varajäsenet kutsuttiin järjestäytymiskokouksiin ja toiminnansuunnittelukokoukseen.  

 

Taloudenhoitajana toimi Marianne Peuralahti ja toiminnantarkastajana Heidi Airaksinen. Grafinetin 

sopimusasiantuntijana Teollisuusliitossa toimi Mirja Suhonen.  

Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.  

Hallituksen kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen talous-, järjestö-, edunvalvonta- ja muita kysymyksiä, 

liiton järjestökirjeet ja tiedotteet, hyväksyttiin luottamusmiesmuutokset sekä käsiteltiin 

jäsenmuutokset. Lisäksi kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista teemoista, työpaikkojen tilanteista 

ja läpikäytiin Grafinetin omaa toimintaa.   

Grafinetin hallitus piti ensimmäisen kokouksensa syyskokouksen päätteeksi 28.11.2020 Grafinetin 

toimistolla Hakaniemessä Helsingissä, järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Sari 

Ojala, sihteeriksi Leena Yletyinen ja taloudenhoitajaksi Marianne Peuralahti. Toinen 

järjestäytymiskokous pidettiin 22.-24.1.2021 Kielorannassa Hämeenlinnassa. Kokouksessa päätettiin, 

että tiedotussihteerinä toimii Sari Ojala, koulutusapurahavastaavana Jarmo Peltomäki ja 

jäsenhuoltajana Tuija Pircklén.    

Helmikuun kokous, 10.2.2021, pidettiin Hakaniemessä Grafinetin toimistolla. Kokouksessa käsiteltiin 

mm. edellisen sopimuskierroksen TES-esitykset ja kuultiin Tova-työryhmän tilannekatsaus. Päätettiin 

tehdä kysely työsuojeluvaltuutettujen tilanteesta työpaikoilla. 

Maaliskuun kokous, 30.3.2021, pidettiin hybridikokouksena: työvaliokunta oli läsnä Postitalolla 

Helsingissä ja muut osallistujat etänä Teamsin välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2020 

tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.  

Huhtikuun kokous, 28.4.2021, pidettiin hybridikokouksena: työvaliokunta oli läsnä Grafinetin 

toimistolla ja muut osallistujat etänä Teamsin välityksellä. Kokouksessa suunniteltiin 

jäsentapahtumia, kuultiin TES-jaoston kuulumisia sekä käytiin läpi verkkosivuihin liittyviä 

tietoturvallisuusasioita ja muutoksia. Hallituksen kokouksen jälkeen pidettiin yhdistyksen 

kevätkokous. 

Toukokuun kokous, 26.5.2021, pidettiin hybridikokouksena Grafinetin toimistolla ja Teams-

kokouksena. Kokouksessa päätettiin TES-esitysten kärjet tulevalle neuvottelukierrokselle. 

Jäsentapahtumia suunniteltiin edelleen kuluvalle vuodelle, mutta koronatilanne varjosti kaikkia 

suunnitelmia. 

Elokuun kokous 6.8.2021 pidettiin Grafinetin toimistolla. Kokouksessa käsiteltiin mm. TES-asioita, 

yhdistyksen talousasioita ja käytiin läpi syksyn tapahtumien suunnittelua. Pääosin kaikki loppuvuoden 

kurssit ja tapahtumat siirrettiin vuodelle 2022 koronatilanteesta johtuen. 

Syyskuun kokous, 17.9.2021, peruttiin, koska kiireellisiä päätettäviä asioita ei ollut. 
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Toiminnan suunnittelukokous pidettiin lokakuussa 22.-23.10.2021 Lapland Hotels Tampereessa 

Tampereella. Kokouksessa suunniteltiin tapahtumia ja kursseja vuodelle 2022, sovittiin Grafinetin 45-

juhlavuoden teemaksi hyvinvointi sekä tehtiin alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2022.  

Marraskuussa 26.11.2021 kokoustettiin hotelli Sparressa Porvoossa. Kokouksessa käsiteltiin 

koulutusapurahahakemukset ja valmistauduttiin seuraavana päivänä pidettävään syyskokoukseen 

mm. hyväksymällä toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle. 

Tuija Pircklén, Sari Ojala ja Anu Koivisto osallistuivat Teollisuusliiton ammattiosastojen 

kehittämisviikonloppuun. Grafinet esiteltiin tapahtumassa hyvänä esimerkkinä 

ammattiosastotoiminnasta. 

 

Puheenjohtaja Tuija Pircklén oli aktiivinen Teollisuusliiton naisjaoston verkkokokoontumisissa ja 

osallistui myös naisjaoston Uudenmaan alueen jäsenille järjestettyyn ajankohtaistilaisuuteen 

Porvoossa. Tilaisuuteen osallistui myös kolme muuta Grafinetin jäsentä. 

 

JÄSENET 

Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2021 oli 1419. Jäsenkehitys oli toimintavuonna negatiivinen. 

Työntekijäpuolen järjestäytymisen merkitys on kasvanut työmarkkinoiden kiristyessä. Jäsenyydellä 

työntekijä huolehtii omista työehdoistaan sekä tukee työehtosopimuksen säilymistä ja kehittymistä 

paremmaksi.  

 

Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi jäsenkampanjaa. Toimintasuunnitelman mukainen kolmas 

läpi vuoden kestävä hallituksen työpaikoille jalkautumiseen perustuva jäsenkampanja peruutettiin 

koronapandemian vuoksi. 

● Jäsenkampanja 14.2. – 16.5.2021: Liity Grafinetiin ja kietoudu Hamamin suloiseen syleilyyn 

Kampanjan palkintoina Hamam-pyyhkeet kaikille uusille jäsenille ja jäsenhankkijoille. 

● Jäsenkampanja 1.8. – 15.12.2021: ”Valitse suuntasi, valitse Grafinet!”  

Kampanjan palkintona Suunto-älykello. Kello arvotaan uusien jäsenien ja jäsenhankkijoiden kesken 

helmikuussa 2022. 

 

TALOUS 

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2109,33 euroa. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti merkittävästi 

pienemmät tapahtumien kulut, jotka johtuivat kurssien peruuntumisesta ja sääntömääräisten 

kokousten muuttumisesta lähikokouksista hybridikokouksiksi. Sijoitusten osalta jatkettiin riskien 

minimoimiseksi hajautettua sijoitustoimintaa. 
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Taloudellinen tilanne on vakaa. Taloudenpidossa jatketaan järjestelmällistä säästäväisyyttä ja 

harkintaa varojen käytössä, jotta toiminnan kulut pystytään kattamaan jäsenmaksutuotoilla 

jatkossakin.  

 

TIEDOTUS 

Grafinet käytti pääasiallisesti tiedottamiseen verkkosivujaan, uutiskirjeitä, Facebookia, Twitteriä sekä 

Instagramia. Grafinetin tapahtumista tiedotettiin myös Teollisuusliiton sivuilla. Uudet jäsenet 

kutsuttiin uutiskirjeen tilaajiksi. Vuoden aikana julkaistiin uutiskirjeitä, joiden aiheina olivat mm. omat 

kurssit ja tapahtumat, koulutusapuraha-asiat, Teollisuusliiton tapahtumien tuki, jäsenkampanjat ja 

hallituksen kokouskuulumiset. Sosiaalisen median kanavissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja 

myös jäsenet voivat käydä keskustelua Grafinetin some-kanavissa työelämään ja Grafinetiin liittyvissä 

asioissa. 

Kesällä Grafinetin luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille postitettiin tiedotuskirje ja kesäinen 

lahja. 

JÄSENEDUT JA TUKI AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN 

Grafinet tarjosi jäsenetuna Museokortin edullisemmin.  

Lokakuussa jäsenillä oli mahdollisuus esittää toiveita mihin teattereihin ja esityksiin toivovat 

jäsenhintaisia lippuja syksylle 2021. Grafinet tarjosi jäsenilleen teatteri-

iltoja jäsenetuhintaan kymmenellä paikkakunnalla: Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Mikkeli, 

Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku.  

Lokakuussa oli haettavissa Grafinetin koulutusrahaston opintoapurahaa ja sitä myönnettiin neljälle 

henkilölle yhteensä 795 euroa. Työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen voi hakea apurahaa 

kaikkeen omaehtoiseen viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen tai 

järjestökoulutukseen.  

 

Hallitus päätti olla hankkimatta toimintasuunnitelman mukaisia jäsenhintaisia rannekkeita 

huvipuistoihin, koska koronapandemiatilanne rajoitti huvipuistojen käyttöä ja jo maksetut rannekkeet 

olisivat voineet jäädä jäsenillä käyttämättä. Myöskään jäsenhintaisia festarilippuja ei koronatilanteen 

takia hankittu. 

GRAFINETIN KOKOUKSET, KURSSIT JA TAPAHTUMAT 

Vuosi 2021 oli toinen perättäinen koronapandemiavuosi. Kurssien ja tapahtumien järjestäminen oli 

haasteellista pandemiatilanteen ja siihen liittyvien mm. kokoontumisrajoitusten takia. Hallitus perui 

suurimman osan toimintasuunnitelman mukaisista tapahtumista ja kursseista tai ne siirrettiin 

vuodelle 2022. Osa tapahtumista pyrittiin järjestämään, mutta nopeasti vaihtuvassa 

pandemiatilanteessa jäsenten ilmoittautuminen tapahtumiin oli varovaista. Ensimmäistä kertaa 
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hallitus kokeili järjestää myös alueellisia pikkujouluja jäsenille, mutta tapahtumat peruttiin vähäisten 

ilmoittautumisten takia. 

Sääntömääräiset kokoukset pidettiin hybridikokouksina. 

Järjestetyt kokoukset, kurssit ja tapahtumat:

● 20.3.2021 ”Psykososiaalinen kuormitus” -etäkurssi Teams-yhteydellä, kouluttajana Juha 
Sutinen, Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija. Koulutuksen kesto oli 3 tuntia.  
 

● 20.3.2021 Luottamushenkilöille etäkoulutusiltapäivä ”Etätyö ja yrityskohtainen erä” Teams-
yhteydellä, kouluttajana Mirja Suhonen, Teollisuusliiton sopimusasiantuntija. Koulutuksen 
kesto oli 3 tuntia. 
 

28.4.2021 kevätkokous 

Kevätkokous pidettiin hybridikokouksena Grafinetin toimistossa sekä etäyhteyksin Teamsin 

välityksellä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2020 ja myönnettiin 

vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelle 2020. Kokouksessa todettiin koronapandemian aiheuttavan 

edelleen tapahtumien peruuttamisia tai niiden siirtoa syksylle ja vuodelle 2022. 

10.9.2021 ylimääräinen jäsenkokous 

Ylimääräinen jäsenkokous järjestettiin hybridikokouksena Grafinetin toimistossa sekä etäyhteyksin 

Teamsin välityksellä. Kokouksessa hyväksyttiin ammattiosaston sääntöjen 2§:n muutos. Muutoksella 

selvennetään pykälän tarkoitusta työehtosopimustoiminnan osalta turvaten liiton 

työehtosopimustoiminta. 

27.11.2021 syyskokous 

Syyskokous pidettiin hybridikokouksena. Kokouspaikkana toimi Hamarin työväentalo Porvoossa ja 

kokoukseen oli mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Kokouksessa hyväksyttiin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä käsiteltiin muut syyskokoukselle kuuluvat 

asiat. Syyskokous valitsi uuden hallituksen yhden vuoden toimintakaudelle vuodeksi 2022. 

Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Pircklén ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anne Ojala. 

Hallituksen jäseniksi valittiin (henkilökohtainen varajäsen): Sari Ojala (Sanna Mäkinen), Seena Ikonen 

(Emmi-Emilia Lindstam), Anu Koivisto (Katja Mönkkönen) ja Jarmo Peltomäki (Petri Rissanen). 

Taloudenhoitajaksi valittiin Marianne Peuralahti. Syyskokous muisti eläkkeelle siirtyvää 

Teollisuusliiton toimitsijaa Mirja Suhosta. 

 

 

 

 

  

 


