
Journalistin tuki ja turva



Kansikuvassa radiotoimittajat Reetta Rönkä ja Henry Tikkanen Yleltä. Kuva: Teemu Kuusimurto.

Toisinaan kuulee kysyttävän, mitä hyötyä on ammatti
journalisteista, kun kuka vain voi nykyään julkaista tie
toa verkossa. Juuri nyt, kun informaatiota on saatavilla 
lähes rajattomasti, meitä tiedonvälityksen ammatti
laisia tarvitaan. Me erotamme olennaisen epäolen
naisesta ja faktat valheista. Me kokoamme tosiasiat 
helposti avautuviksi, mukaansatempaaviksi juttuko
konaisuuksiksi. Meidän tehtävämme on lisätä paitsi 
tietoa, myös ymmärrystä maailmasta.
                              
Yli 90 prosenttia Suomen journalisteista on perintei
sesti kuulunut ammattiliittoonsa, Suomen Journalisti
liittoon (SJL). Korkean järjestäytymisasteen ansiosta 
merkittävä osa mediaalan edunvalvonnasta on tänä
kin päivänä SJL:n vastuulla. Alan muuttuessa ja pirstou
tuessa on yhä tärkeämpää, että kaikki ovat edelleen 
mukana. Yhdessä pystymme pitämään kiinni riippu
mattomasta tiedonvälityksestä, vahvasta ammatti 
identiteetistämme ja ammatillisista eduistamme.

Haluamme sinut mukaan vahvistamaan meitä.  Tässä 
esitteessä kerromme, millaista tukea ja mitä etuja 
jäsenyyteen sisältyy. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme 
osoitteesta www.journalistiliitto.fi.

Tervetuloa liittoon!

Hanne Aho
puheenjohtaja, Suomen Journalistiliitto 

Men det är just nu vi behövs, nu när tillgången på 
information är så gott som obegränsad. Vi är proffs 
på att förmedla information. Vi kan skilja det relevanta 
från det irrelevanta, fakta från lögner. Vi samlar och 
presenterar information så att den är engagerande 
och lätt att förstå. Vår ska sprida kunskap och bidra till 
att öka människors förståelse för omvärlden.

Över 90 procent av Finlands journalister har tradi
tionellt tillhört branschens fackförbund, Finlands 
Journalistförbund (FJF). Tack vare att så många har 
organiserat sig fackligt ligger en stor del av ansvaret 
för branschens intressebevakning än i denna dag på 
Journalistförbundets axlar.

Branschen förändras och splittras. Det har blivit allt 
viktigare att hålla ihop och jobba för gemensamma 
mål. Tillsammans kan vi försvara yttrandefrihet,  
oberoende medier och en stark yrkesidentitet.

Vi vill att du ska vara med och göra oss starkare. I den 
här broschyren berättar vi vilket stöd och vilka förmå
ner förbundet erbjuder. Mer informations finns på vår 
webbplats på www.journalistiliitto.fi/pa-svenska/.
 
Välkommet till Journalistförbundet!

Hanne Aho
ordförande, Finlands Journalistförbund 

Puheenjohtajalta
Från ordförande 
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Suomen Journalistiliitto on ammattijärjestö, jonka tehtävä on 
valvoa journalistien ja journalismin etuja. 15 000 jäsentämme 
ovat viestintäalan ammattilaisia, kuten toimittajia, ohjelma
työntekijöitä, kuvaajia, graafikoita, tiedottajia, kääntäjiä ja 
kustannustoimittajia.

Toimitusjohtaja
Juha 

Naukkarinen
050 607 72

Energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö – Energiateollisuus ry

Fredrikinkatu 51–53 B, 00100 Helsinki 
puh. 09 530 520
etunimi.sukunimi@energia.fi
www.energia.fi

Viestintäjohtaja 
Sirkku
Linna 

0400 515 346 

Viestintäpäällikkö 
Jukka 

Kortelainen 
050 584 1611

Mikä on journalistiliitto?
Miten jäsenyys hyödyttää?

• Laki- ja työehtoneuvonta  s. 4
• Pressikortti  s. 6
• Alennukset  s. 7
• Jäsenvakuutus  s. 8
• Työttömyyskassa  s. 9
• Virkistäytyminen  s. 10
• Koulutus ja muut tapahtumat  s. 11

Miten jäseneksi?  s. 12

Svensk sammanfattning  s. 14www.journalistiliitto.fi

Journalistiliiton ylin päättävä elin on valtuusto, joka kokoontuu sääntömääräisesti 
kaksi kertaa vuodessa. Kuva valtuuston kevätkokouksesta 2015. Kuva: Heli Saarela
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Laki ja työehtoneuvonta
MAKSUTON LAKI- JA TYÖEHTONEUVONTA ON MONELLE 
TÄRKEÄ SYY KUULUA JOURNALISTILIITTOON.

Jäsenemme saavat työehtoasiamiehiltämme 
neuvontaa ja neuvotteluapua työsuhteen 
juridisissa kysymyksissä, sananvapaus, tekijän
oikeus ja sopimuskysymyksissä sekä muissa 
työehtoasioissa. Freelancereita autamme 
esimerkiksi saamatta jääneiden palkkioi
den perinnässä ja sopimusneuvotteluis
sa. Tarvittaessa edustamme jäseniämme 
oikeudessa. Lisäksi työ ehtoasiamiehemme 
neuvottelevat viestintäalan työehtosopimuk
sista ja valvovat niiden noudattamista.

Neuvontaa on tarjolla kasvokkain, puheli
mitse, sähköpostitse ja monen
laisissa koulutustilaisuuksissa.

Journalistiliiton tes-yksikössä työsken-

telee työehtoasiamiehiä, joista osalla 

on lakimiehen koulutus ja osalla 

journalistinen tausta.

Liiton lakimies Jussi Salokangas 
neuvoo jäseniä muun muassa 
freelance-työtä ja viestintälain-
säädäntöä koskevissa asioissa.

SUOMEN JOURNALISTILIITTO4



Edunvalvonnan osa-alueita ovat mm.

• Työehtosopimukset
• Työsopimuksen tekeminen
• Palkat
• Päivärahat
• Vapaat ja lomat
• Työehdot
• Tasa-arvoasiat
• Pätkä- ja vuokratyö
• Tekijänoikeus
• Sananvapaus
• Freelancerina ja yrittäjänä toimiminen
• Työsuhteen päättyminen
• Oikeusturva

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

www.etk.fi 

Eläketurvakeskus on työeläkkeen riippumaton 
asiantuntija ja työeläkealan yhteisten palvelujen 
tuottaja, joka hoitaa lailla määriteltyjä tehtäviä.

Kysy meiltä, kun haluat tietoa
 • työeläketurvasta ja eläke-etuuksista
 • tilastoista
 • tutkimuksista.

Jukka Rantala
toimitusjohtaja 
p. 029 411 2533

Mikko Kautto
johtaja, tutkimus, 
tilastot ja suunnittelu
p. 029 411 2185

Kati Kalliomäki
viestintäjohtaja
p. 029 411 2212

Ota yhteyttä!   
etunimi.sukunimi@etk.fi

Suomen Journalistiliiton tehtävä on liiton jäsenten taloudel
lisen ja ammatillisen aseman sekä työskentelyolosuhteiden 
parantaminen riippumatta jäsenen työnteon muodosta.

Työehtoasiamies Terhi Tarvaisen tehtäviä ovat mm. 
luottamushenkilöiden koulutus sekä elokuva- ja tv-tuotan-
toon liittyvät asiat.
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Pressikortti
Pressikortti määrittelee kantajansa ammattiidentiteettiä ja 
avaa ovia sekä Suomessa että ulkomailla.

Jäsenemme saavat pressikortin, jolla he voivat osoittaa 
ammatillisen asemansa erilaisissa työtilanteissa. Kortilla 
pääsee maksutta mm. museoihin, näyttelyihin, messuille ja 
muihin tapahtumiin paitsi Suomessa myös ulkomailla.

Alennukset

Jäsenemme saavat alennusta sadoista 
tuotteista ja palveluista.

Journalistiliiton jäsenenä saat alennusta 
esimerkiksi autovuokraamoista, ravinto-
loista, matkoista ja hotelleista, kuntosali-
maksuista ja lehtitilauksista.

Ajantasaiset tiedot alennuksista ja muista 
jäseneduista löydät osoitteesta  
www.journalistiliitto.fi/jasenpalvelut.

PRESSIKORTTI MYÖNNETÄÄN VAIN SUOMEN 
JOURNALISTILIITON JÄSENILLE.

Säästä rahaa!

Journalistiliiton jäsenet saavat alennusta 

sadoista eri tuotteista ja palveluista.

SUOMEN JOURNALISTILIITTO6



Suomen Journalistiliiton jäsenet saavat 
ammattilehti Journalistin kotiin kannettuna 

15  kertaa vuodessa.

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY
Metallarbetarförbundet rf | the finnish Metalworkers’ union

Metalliliitto edustaa metalliteollisuuden eri alojen 
työntekijöitä. Jäseniä on 148 000.

Osoite Hakaniemenranta 1, PL 107, 00531 Helsinki
Vaihde 020 77 4001
Sähköposti etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi

Puheenjohtaja Riku Aalto
 020 77 41000, 0400 711 072

Liittosihteeri Matti Mäkelä
 020 77 41002, 0400 515 942

Tiedotuspäällikkö Pauli Takala 
 020 41030, 040 702 9727

Viestintäsihteeri Erika Parvikoski
 020 41032, 040 350 7067

VIESTINTÄ- JA YHTEISKUNTASUHTEET

Suomen Journalistiliiton 
ammattilehti
91. vuosikerta 15. 1. 2015

1

2015

Asenne-
kasvattaja
Journalisti selvitti, 
kenellä on vaikutus-
valtaa. Trendin Jenni 
Lieto tarjoaa luki-
joille inspiraatiota ja 
ratkaisu malleja. 8

 pääkirjoitus: Charlie hebdo  s.3  jsN aNkaraNa s.6  kolumNi: johaNNa vehkoo s.7

Jäsenlehti Journalistia tekee 
viisihenkinen toimitus ja 
laaja joukko freelance- 
journalisteja.
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Turva.fi

Lue lisää Turvan  

jäsenvakuutussivuilta.

Jäsenvakuutus

Jäsenvakuutukseen kuuluu

• vapaa-ajan matkustajavakuutus, joka korvaa 
kulut esimerkiksi ulkomaanmatkalla tapah-
tuvasta sairastumisesta

• vapaa-ajan tapaturmavakuutus

• ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuu-
tus, joka korvaa mm. työssä aiheutetun  
henkilö- ja esinevahingon sekä työhön liitty-
vät oikeudenkäyntikulut

• liittoturvavakuutus, joka on voimassa jär-
jestötehtävissä ja -tilaisuuksissa.

Vakuutusyhtiö Turva tarjoaa Journalistiliiton jäsenille 
kattavan vakuutuspaketin ilman eri veloitusta.

SUOMEN JOURNALISTILIITTO8



Työsuhteiset jäsenemme ovat yleensä 
myös työttömyyskassan jäseniä.

Työttömyyskassa turvaa toimeentulosi 
jopa parin vuoden ajan, jos menetät 
työsi.

Työttömyyskassa

Höylää liittosi kortilla 
jopa 17 % alennus 

vakuutuksista
Lue lisää eduistasi: turva.fi/journalistiliitto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110         www.turva.fi
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KOULUTUKSIIN JA TAPAHTUMIIN OSAL-
LISTUMALLA OPIT UUTTA JA TUTUSTUT 
KOLLEGOIHIN.

Liitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät 
vuosittain eri puolilla Suomea kymmeniä 
koulutustilaisuuksia, seminaareja ja muita 
tapahtumia. Tilaisuudet ovat jäsenille 
yleensä maksuttomia tai erittäin edullisia. 
Ulkomaan seminaarimatkoille on usein 
mahdollista hakea apurahaa.

Askel parempaan 
työpäivään

Koulutus  
ja muut 
tapahtumat

Journalistiliitto.fi

Tutustu monipuoliseen  

tapahtumakalenteriin!
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JOURNALISTILIITTO OMISTAA LOMAMÖKKEJÄ 
SAARISELÄLLÄ JA VIERUMÄELLÄ.

Jäsenemme saavat majoittua lomamökeissämme 
edullisesti. Jaamme vuosittain myös stipendejä, 
jotka oikeuttavat maksuttomaan lomailuun näissä 
kohteissa.

Saariselän ja Vierumäen lisäksi jäsenyhdistyksilläm
me on omia lomapaikkoja. Niinpä jäsenyys tarjoaa 
enemmänkin edullisia lomailumahdollisuuksia.

Virkistäytyminen

Toimittaja,
Haluatko vastaanottaa lehdistötiedotteita
ePressi.com-tiedotejakelupalvelun kautta?
Tilaa tiedotteet osoitteesta
www.epressi.com

Saariselän lomamökit ja hiihtoladut ovat avoinna liiton  
jäsenille ja näiden perheille. Kuvat: Johanna Pohjola ja  
Juha Kauppinen.
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Haluatko kuulua yhteisöön, jonka tehtävänä on huolehtia jour
nalistien eduista, journalismista ja sananvapaudesta? Kiinnos
taako laaja paketti etuja ja alennuksia? Liity Suomen Journalisti
liittoon!

KENELLE?
Suomen Journalistiliittoon kuuluu sekä työsuhteisia että free
lancereita muun muassa lehdistöstä, radiosta, televisiosta, kus
tannusyrityksistä ja verkkomediasta. Myös viestinnän opiskelijat 
ovat jäseniämme.

Sampo Oyj
www.sampo.com

Media

p. 010 516 0031
Maria Silander

Sammon vaihde

p. 010 516 0100

Journalistiliiton  
jäseneksi

Journalistiliiton jäseniä ovat mm.

• toimittajat
• valo- ja videokuvaajat
• graafikot
• toimitusten esimiehet
• tiedottajat, viestintäpäälliköt yms.
• freelance-journalistit ja yrittäjät
• kustannustoimittajat
• kääntäjät
• viestinnän opiskelijat, opettajat ja tutkijat

SUOMEN JOURNALISTILIITTO12



www.teamliitto.fi

Vaikuttamista ja viestintää

Finanssialan Keskusliitto

Finanssialan tuoreimmat 
näkemykset osoitteessa:
www.fkl.fi

MITÄ MAKSAA?
• Vuonna 2015 jäsenmaksu työsuhteisille on 1,4 prosenttia  bruttopalkasta. Tähän sisältyy työttömyyskassamaksu.• Freelancereille ja yrittäjille maksu on 1,0 prosenttia  viestintäalan ansioista.

• Opiskelijoille, työttömille sekä sivutoimisille ja ulkomailla  asuville journalisteille on pienemmät maksut. Tarkista ajan-kohtaiset tiedot liiton verkkosivuilta.

MITEN JÄSENEKSI? 
Journalistiliiton jäseneksi voi hakea täyttämällä sähköisen jäsen-hakemuksen osoitteessa journalistiliitto.fi/jasenpalvelut/ lomakkeet. Lisätietoja saa myös osoitteesta jasenasiat@journalistiliitto.fi.
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Vad gör Journalistförbundet?

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND14



Mer information: www.journalistiliitto.fi/pa-svenska

Som medlem i Journalistförbundet får du bland annat:

• Juridisk rådgivning och rådgivning i frågor som 
berör arbetsvillkor och -avtal

• Presskortet
• Förmåner
• Medlemskap i en A-kassa (gäller anställda)
• Tillgång till förbundets semesterlägenheter och -stugor
• Utbildning och övriga evenemang

Finlands Journalistförbund är ett fackförbund som bevakar både 
journalisters och journalistikens intressen. Bland våra 15 000 med
lemmar finns journalister, programarbetare, fotografer, grafiker, 
informatörer, översättare, förlagsredaktörer och andra som jobbar  
i mediebranschen.

VEM KAN BLI MEDLEM?

Bland Journalistförbundets medlemmar finns både personer som 
jobbar i ett anställningsförhållande och personer som jobbar som 
frilansar. Du kan bli medlem oberoende av om du jobbar på eller 
för ett förlag, inom pressen, med radio, teve eller med webbmedier. 
Medlemskapet i Finlands journalistförbund grundar sig på ditt yrke 
eller blivande yrke. Även du som studerar journalistik eller kommu
nikation kan bli medlem.

BLI MEDLEM? 

Fyll i en elektronisk medlemsansökan på  

journalistiliitto.fi/jasenpalvelut/lomakkeet.  

För ytterligare information,  

kontakta förbundets kansli:  

jasenasiat@journalistiliitto.fi.
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• Siltasaarenkatu 16, Hakaniemi
• Käyntiosoite: Säästöpankinranta 2 A, 7. krs
• Postiosoite: PL 252, 00531 HELSINKI
• Vaihde: (09) 612 2330

Jäsenasiat
jasenasiat@journalistiliitto.fi
päivystys arkisin klo 9.00–11.30 
puh. 050 369 4737, 050 366 3501, 040 752 5372 

Laki- ja työehtoasiat
lakimies@journalistiliitto.fi
neuvonta arkisin klo 13−16, puh. 044 7555 000

Tilaa uutiskirjeemme:
www.journalistiliitto.fi/liitto/uutiskirje/ 

www.journalistiliitto.fi

!

Journalistiliiton toimisto on Helsingin Hakaniemessä.


