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Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toimintasuunnitelma 2022
Yleistä
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on viestintäalalla työskentelevien toimihenkilöiden
valtakunnallinen, itsenäinen ja poliittisesti sitoutumaton ammattiosasto, joka kuuluu Teollisuusliittoon.
Grafinet perustettiin 28.9.1977 ja sen 45-vuotisjuhlavuoden teemana on hyvinvointi.
Ammattiosaston perustehtävänä on valvoa ja seurata, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden
ehtoja ja työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä. Viestintäalan toimihenkilöt
Grafinet ry neuvottelee ja allekirjoittaa työehtosopimuksen (TES) yhdessä Teollisuusliitto ry:n kanssa.
Työmarkkinatilanne
Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen työehtosopimus on
voimassa 28.2.2022 saakka ja neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyvät alkuvuonna
2022.
Grafinetin hallitus seuraa yleistä työmarkkinatilannetta ja valmistautuu tuleviin TES-neuvotteluihin
paneutumalla TES-esitysten valmisteluun. Erityisenä painopisteenä on toimihenkilöiden
palkkausjärjestelmän (TOVA) kehittäminen ja siten sen toimivuuden parantaminen työpaikkatasolla.
Toiminta, vaikuttaminen ja edunvalvonta
Jäsentoiminnassa vuosi 2022 on hyvinvoinnin vuosi. Grafinet järjestää 45-vuotisjuhlavuoden merkeissä
työmarkkinoilla oleville jäsenille eri puolilla Suomea neljä hyvinvointia tukevaa erillistä tapahtumaa,
joissa kussakin on oma teemansa. Hyvinvointitapahtumien aiheina ovat terveellinen ravinto, lepo,
liikunta, uni sekä työ- ja vapaa-ajan erottaminen. Tilaisuuksien kustannuksia katetaan Kansan
Sivistysrahaston alla toimivan Media-alan rahastosta vuonna 2020 saadulla palkinnolla ja
Teollisuusliiton joulukuussa 2020 maksamalla ylimääräisellä jäsenmaksupalautuksella.
Grafinetin hallituksen tehtävänä on huolehtia ja vastata siitä, että ammattiosaston toimialueen
järjestäytyminen ja edunvalvontaorganisaatio on kattava ja toimintakykyinen. Grafinet tukee, neuvoo
ja kouluttaa luottamushenkilöitä heidän luottamustehtävissään. Lisäksi Grafinet toimii
tiedonvälittäjänä luottamushenkilöiden ja aktiivien suuntaan ay-toiminnassa. Työsuojeluvaltuutetuilla
käynnistyy 1.1.2022 uusi kaksivuotinen toimikausi ja syksyllä 2022 valitaan luottamusmiehet vuosille
2023–2024. Tavoitteena on laajentaa luottamushenkilöverkostoa nykyistä kattavammaksi.
Viestintäalan toimihenkilöiden sopimusala kuuluu Teollisuusliiton erityisalojen sektoriin ja Erityisalojen
sektorijohtokunnan jäsenenä toimii Tuija Pircklén. Vuoden 2022 alusta alkaen nykyinen eritysalojen
sektori puretaan ja sen myötä Viestintäalan toimihenkilöiden sopimusala siirtyy kemian sektoriin.
Teollisuusliiton kulttuuri – ja vapaa-ajan jaoston jäsenenä toimii Sari Ojala.
Grafinetista valitaan kaksi edustajaa Yhteistyöryhmä HEsKiVan toimikuntaan vuodelle 2022 hallituksen
järjestäytymiskokouksessa. Yhteistyöryhmätoiminta on työssäkäyntialueen ammattiosastojen
omaehtoista yhteistoimintaa koulutuksen ja virkistyksen merkeissä.
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Hallitus
Grafinetin toimintaa johtaa ja sen toiminnasta vastaa ammattiosaston sääntöjen mukaan varsinaisista
jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä sekä enintään 20 muuta
varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Toimintavuoden aikana pidetään yhdeksän hallituksen kokousta. Tarvittaessa hallitus kokoontuu
useamman kerran toimintavuoden aikana. Hallitus kokoontuu ensimmäiseen
järjestäytymiskokoukseensa ennen toimikautensa alkua, heti edellisen vuoden syyskokouksen jälkeen.
Hallitus valvoo, että ammattiosaston varoja hoidetaan luotettavasti ja ammattiosaston edun mukaisesti.
Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja ja tiedotussihteeri. Työvaliokunta saa toimeksiantoja hallitukselta ja valmistelee esityksiä
hallitukselle.
Jäsenet
Viestintäalan toimihenkilöiden järjestäytymisaste on alhainen ja Grafinetin jäsenmäärä on laskenut
hieman edellisistä vuosista. Grafinetin tavoitteena on saada alalla työskentelevät jäseniksi ja
jäsenyyden myötä huolehtimaan edunvalvonnasta sekä osallistumaan ammattiosaston toimintaan.
Nostaakseen järjestäytymisastetta Grafinet järjestää vuoden 2022 aikana kolme
jäsenhankintakampanjaa. Keväällä ja syksyllä järjestetään kampanjat, joista tiedotetaan Grafinetin eri
tiedotuskanavissa. Kolmas kampanja on koko vuoden kestävä jalkautumiskampanja alueille, joissa
tavoitteena on vierailla alan työpaikoilla kertomassa järjestäytymisen merkityksestä ja tavata alueen
jäseniä.
Jäsenistön kouluttautumista tuetaan syksyisin haettavalla koulutusapurahalla. Jäsenet voivat hakea
apurahaa viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen ja järjestökoulutukseen.
Uusille jäsenille lähetetään sähköposti, jossa kerrotaan Grafinetin toiminnasta, kokouksista ja
jäseneduista sekä kehotetaan liittymään osaston Facebook-ryhmään ja tilaamaan uutiskirje.
Joulukuussa postitetaan vuoden aikana liittyneille jäsenille joulukirje.
Teollisuusliiton valtuusto päätti 25.-26.11.2021 pidetyssä valtuuston syyskokouksessa vuoden 2022
jäsenmaksun suuruudeksi 1 %. Avoin työttömyyskassa A-kassan jäsenmaksu sisältyy Teollisuusliiton
jäsenmaksuun.
Talous
Grafinetin taloudellinen tilanne on vakaa ja jäsenmaksutuottojen arvioidaan pysyvän vuonna 2022
edellisten vuosien tasolla. Toiminnan kulut katetaan pääsääntöisesti toimintavuoden aikana saatavilla
jäsenmaksutuotoilla.
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Tiedottaminen
Grafinet tiedottaa työehtosopimusneuvotteluista, kokouksista, kursseista ja tapahtumista omilla
tiedotuskanavillaan. Tiedotuskanavina toimivat verkkosivusto www.grafinet.fi, sähköinen uutiskirje,
Twitter, Instagram ja Facebook sekä liiton verkkosivujen osastoilmoitukset. Tiedotuskanavana
luottamushenkilöille toimii Grafinetin verkkosivujen Luottamushenkilöt-sivusto.
Jäsenedut ja tuki ammattiyhdistystoimintaan
Jäsenalennusta saa Grafinetin kautta tilattavista huvipuistorannekkeista, Museokortista ja syksyllä
teatterilipuista. Jäsen voi varata paikan Teollisuusliiton jäsenristeilylle jäsenetuhintaan Grafinetin
kautta. Osasto tukee jäsenten osallistumista Teollisuusliiton Yhteistyöryhmien ay-kouluihin ja järjestää
uusien jäsenien tilaisuuksia yhteistyössä Teollisuusliiton aluekeskusten kanssa.
Jäsenten itsensä järjestämään oman alueen koulutukseen voi hakea Grafinetin jäsenalennusta, 10
euroa/osallistunut jäsen. Alennus myönnetään, mikäli koulutukseen on haettu ja myönnetty myös
Teollisuusliiton kurssituki.
Jäsenetuna Grafinetin kursseilla on maltillinen omavastuu.
Grafinetin kokoukset, kurssit ja tapahtumat
Ammattiosaston kokouksiin on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Etäkokousmahdollisuutta käytetään
tarvittaessa hallituksen harkinnan mukaan hallituksen kokouksissa, sääntömääräisissä kokouksissa ja
omien kurssien osalta, kun kurssi järjestetään verkkokurssina tai läsnä- ja verkkokurssin yhdistelmänä.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat luottamushenkilöille kohdennetulla kurssilla
eväitä mm. jäsenhankintatyöhön.
Työmarkkinoiden käytettävissä oleville jäsenille järjestetään liikunta- ja videokurssit, pikkujoulut ja
asiakurssi työhyvinvointiin liittyen. Syksyn harmautta piristetään kaupunkimatkalla, joka suuntautuu
Keski-Eurooppaan.
Grafinetin hallitus kannustaa jäseniä sekä luottamushenkilöitä järjestämään työpaikkakohtaisia
tapahtumia ja tekemään jäsenhankintaa työpaikoillaan.
Hallituksen jäsenet vierailevat työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Jäsenet ja luottamushenkilöt
voivat kutsua hallituksen jäsenet vierailulle työpaikalleen sovittuaan vierailusta etukäteen työnantajan
kanssa.
Hallitus seuraa tarkkaan Covid -19 tilanteen kehittymistä ja tekee tarvittaessa muutoksia
suunnitelmiin.

