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YLEISTÄ  

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on viestintäalalla työskentelevien toimihenkilöiden 
valtakunnallinen, itsenäinen ja poliittisesti sitoutumaton ammattiosasto, joka kuuluu 
Teollisuusliittoon. Grafinet perustettiin 28.9.1977. 

 

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. 

Vuoden 2023 toiminnan teemana on työhyvinvointi. 

 

TYÖMARKKINATILANNE – TYÖEHTOSOPIMUS 

Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu on voimassa 1.3.2022-29.2.2024. 

Työehtosopimuksen mukaisesti sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan 31.12.2022 mennessä 

kustannusvaikutuksen ajalle 1.3.2023-29.2.2024. Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta 31.12.2022 

mennessä, työehtosopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita. 

Hallitus seuraa yleistä työmarkkinatilannetta. 

TES-neuvottelijoina jatkavat Tuija Pircklén ja Sari Ojala. 

 

 

TOIMINTA, VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 

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. 

Kattava luottamushenkilöverkosto huolehtii työpaikkojen edunvalvonnasta. Loppuvuodesta 2022 

valitut luottamushenkilöt toimivat kauden 2023-2024. Työsuojeluvaltuutetut valittiin työpaikoille 

loppuvuodesta 2021 kaudelle 2022-2023. 
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HALLITUS 

Hallitus toimii luottamushenkilöiden tukena ja toimintavuoden aikana järjestetään 

luottamushenkilökoulutusta. Pääluottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut saavat 

luottamushenkilöille kohdennetulla kurssilla eväitä mm. jäsenhankintatyöhön.    

Luottamushenkilöiden työn tueksi ylläpidetään omilla verkkosivuillamme Luottamushenkilö-sivustoa, 

minne on pääsy luottamushenkilöillä ja työsuojeluvaltuutetuilla.   

Hallituksen jäsenet vierailevat alan työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Jäsenet ja 

luottamushenkilöt voivat kutsua hallituksen jäsenen tai jäseniä vierailulle työpaikalleen sovittuaan 

vierailusta etukäteen työnantajan kanssa. 

Hallitus on aktiivisesti mukana TES-työskentelyssä. Hallitus toimii tarvittavissa yhteistyöryhmissä ja 

osallistuu Teollisuusliiton toimintaan. Yhteistyö Teollisuusliiton sopimusasiantuntijan kanssa on 

aktiivista ja jatkuvaa. 

Teollisuusliiton liittokokous pidetään 22.–24.5.2023 Tampereella. Grafinet saa kokoukseen kolme 

edustajaa. 

 

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 vuonna 2023 koko vuoden kestävän 
jäsenhankintakampanjan. Liittyvälle jäsenelle ja jäsenhankkijalle postitetaan lahja. Jäsenhankinnasta 
tiedotetaan Grafinetin eri tiedotuskanavissa. Jäsenien hankkimista tuetaan myös hallituksen 
jalkautumiskampanjalla, jonka 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. 

Uusille jäsenille lähetetään sähköposti, jossa kerrotaan Grafinetin toiminnasta, kokouksista ja 
jäseneduista sekä kehotetaan seuraamaan osaston tiedotuskanavia eli sosiaalisen median tilejä ja 
verkkosivuja.   

Jäsenmaksun suuruus on 1 %. Avoin työttömyyskassa A-kassan jäsenmaksu sisältyy Teollisuusliiton 

jäsenmaksuun. 

 

TALOUS 

Grafinetin taloudellinen tilanne on vakaa ja jäsenmaksutuottojen arvioidaan pysyvän vuonna 2023 

edellisten vuosien tasolla. Jäsenille tarjotaan toimintaa edellisten vuosien tapaan. Toiminnan kulut 

katetaan pääsääntöisesti toimintavuoden aikana saatavilla jäsenmaksutuotoilla ja pääomaa 

käytetään suunnitelmallisesti.  
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TIEDOTUS 

Grafinet käyttää tiedottamiseen verkkosivujaan (grafinet.fi), sähköpostia, postitettavia jäsenkirjeitä, 

Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat verkkosivut ja sosiaalisen 

median kanavat. Vuonna 2022 Grafinetin tiedotuksesta jäi pois uutiskirje ja tämän muutoksen vuoksi 

vuonna 2023 kiinnitetään erityistä huomiota tiedotuksen onnistumiseen nykyisillä tiedotuskanavilla. 

Grafinetin tapahtumista tiedotetaan myös Teollisuusliiton sivuilla.  

JÄSENEDUT JA TUKI AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN 

Jäsenalennusta saa Grafinetin kautta tilattavista huvipuistorannekkeista (Linnanmäki ja Särkänniemi), 

Museokortista ja syksyllä eri aluille kohdistettavista teatterilipuista. Jäsen voi varata paikan 

Teollisuusliiton jäsenristeilylle etuhintaan Grafinetin kautta.  

 

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 tarjottavat kurssit ovat edullisia ja niissä on maltillinen omavastuu. 

GRAFINETIN KOKOUKSET, KURSSIT JA TAPAHTUMAT 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ammattiosaston 
kokouksiin on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

 
Hallitus kokoustaa säännöllisesti. Etäkokousmahdollisuutta käytetään tarvittaessa hallituksen 
harkinnan mukaan hallituksen kokouksissa. 

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

liiton järjestökirjeet ja tiedotteet, hyväksytään luottamushenkilömuutokset sekä seurataan 

jäsenmäärän kehitystä.   

Työmarkkinoiden käytettävissä oleville jäsenille järjestetään liikunta- ja asiakursseja. Asiakurssien 
yhteydessä järjestetään myös iltaohjelmaa kuten teatteri-ilta ja pikkujoulut. Kursseja voidaan 
järjestää myös verkkokurssina tai läsnäolo- ja verkkokurssin yhdistelmänä. Vuonna 2023 kurssien 
sisällöissä huomioidaan työhyvinvointi -teema. 
 
Grafinetin hallitus kannustaa jäseniä sekä luottamushenkilöitä järjestämään työpaikkakohtaisia 
tapahtumia ja tekemään jäsenhankintaa työpaikoillaan.  


