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Järjestötoiminnan korvausohjesääntö  

Tällä ohjesäännöllä määritellään Suomen Journalistiliiton järjestötoiminnassa liiton 

jäsenille maksettavien korvausten periaatteet. 

Ohjesääntö korvaa siihen sisältyvissä asioissa aiemmin tehdyt päätökset. 

Ohjesääntöä muutetaan tai täydennetään valtuuston päätöksellä, ellei 

ohjesäännössä ole asiaa määrätty liittohallituksen päätettäväksi. Hallituksella on 

oikeus tehdä tämän ohjesäännön soveltamista koskevia päätöksiä. 

1. Liiton tilaisuudet 

Liiton tilaisuus on liiton kurssi- ja tapahtumalistaan kirjattu tai muuten hallituksen 

päätöksellä järjestetty tilaisuus. 

Jokaisesta eri tilaisuudesta jätetään pääsääntöisesti erillinen matkalasku. Samaan 

matkalaskuun voi yhdistää ainoastaan peräkkäiset, samaan matkaan liittyvät 

tilaisuudet. 

1.1 Matkakulujen korvaaminen 

Matkakulut matkasta liiton tilaisuuteen korvataan julkisten kulkuneuvojen hintojen 

perusteella ja kuittien mukaan. 

 

1.2 Oman auton käytön korvaaminen 

Oman auton käyttö korvataan järjestötehtäviä koskevalla kilometrikorvauksella, 

jonka suuruuden valtuusto vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä. 

Oman auton käyttö korvataan yleisellä kilometrikorvauksella silloin kun julkista 

liikennettä ei ole ja kun oman auton käyttö tulee julkista liikennettä edullisemmaksi. 

1.3 Päivärahat 

Päivärahaa maksetaan liiton valtuuston, hallituksen sekä toimi- ja valmisteluelimen 

jäsenelle ja liiton edustajaksi nimetylle henkilölle. 

Jos tilaisuus on ns. palkallinen ay-tilaisuus eikä jäsen ole oikeutettu työnantajan 

maksamaan ateriakorvaukseen, liitto maksaa päivärahan. 

Päivärahana maksetaan SJL-Medialiitto-työehtosopimuksen mukaisesti verovapaa 

enimmäismäärä. 

Päivärahaa maksetaan 50 prosentilla alennettuna, milloin henkilö on saanut liiton 

järjestämän tai matkalipun hintaan sisältyvän aterian. Kokopäivärahan osalta tämä 

tarkoittaa kahta ateriaa ja osapäivärahan osalta yhtä ateriaa. 

Ateria tulkitaan tarjotuksi, jos se sisältyy tilaisuuden ohjelmaan. 

1.4 Majoituskäytäntö 

Majoitus liiton tilaisuuksissa on kahden hengen huoneissa. Yhden hengen 

huoneeseen majoittuva maksaa itse huonehintojen välisen erotuksen. 
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Sellainen jäsen, jonka terveydentila, tehtävä tilaisuudessa tai muu erityinen syy sitä 

edellyttää voi myös saada yhden hengen huoneen. 

Hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto majoitetaan yhden hengen 

huoneisiin. 

1.5 Peruutusmaksu 

Mikäli jäsen on ilmoittautunut tilaisuuteen, mutta jättää esteen sattuessa perumatta 

tai peruu liian myöhään, häneltä voidaan laskuttaa peruutusmaksu. 

 

1.6 Kahden kuukauden määräaika 

Matkalaskut on jätettävä liittoon kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä. 

 

2. Muut tilaisuudet 

Muita tilaisuuksia voivat olla esim. yhteistyökumppanien tilaisuudet, joihin henkilö 

osallistuu Suomen Journalistiliiton edustajana. 

Kotimaassa matkakulut korvataan kuittien mukaan. Oman auton käytöstä 

maksetaan kilometrikorvaus yleisen kilometrikorvauksen mukaisesti. Hotellikorvaus 

maksetaan laskua vastaan. 

Ulkomaan matkasta maksetaan todelliset matka- ja hotellikulut sekä päiväraha 

työehtosopimuksen mukaisesti. 

3. Kokouspalkkiot 

Liiton hallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle sekä valiokuntien 

puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkio ko. tehtävään sisältyvistä kokouksista. 

Kokouspalkkioon oikeuttavia kokouksia ovat valtuuston, hallituksen ja 

jäsenvaliokunnan sekä puheenjohtajan osalta muiden valiokuntien kokoukset. 

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää erikseen kokouspalkkion maksamisesta 

myös muun valmisteluelimen kuin pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle. 

Useammalle päivälle ajoittuvista kokouksista palkkio maksetaan erikseen kultakin 

päivältä. Kokouspalkkio maksetaan riippumatta siitä, maksetaanko ao. päivältä 

päiväraha. 

4. Ansionmenetyskorvaukset 
 

4.1 Ansionmenetyskorvaus liiton tilaisuuksissa 

Ansionmenetyskorvaus maksetaan siihen oikeutetulle jäsenelle, kun hän osallistuu 

SJL:n valtuuston, hallituksen tai sen asettamien valmisteluelinten ja työryhmien 

kokouksiin tai osallistuu tehtävänsä perusteella liiton järjestötilaisuuksiin (esim. 

yhdistys- ja sihteeripäivät, pääluottamusmiespäivät). 

Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa myös muiden järjestöllisten tehtävien 

hoidosta, mikäli hallitus katsoo siihen olevan perustellun syyn. 

Liiton ansionmenetyskorvaukseen on oikeutettu freelancer-jäsen sekä sellainen liiton 

jäsen, joka ei voi osallistua liiton kokoukseen tai koulutukseen palkan tai vuosiloman 

vähentymättä. 
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Korvaus maksetaan tilaisuuksista, joihin on käytetty matka-aika mukaan lukien 

vähintään viisi tuntia jäsenen kotipaikkakunnalta lähdöstä sinne paluuseen 

laskettuna. Yli kolme tuntia kestävistä tilaisuuksista maksetaan puolet 

ansionmenetyskorvauksesta. Korvausta ei makseta lauantailta eikä sunnuntailta. 

Työsuhteisten on liitettävä korvausanomukseen työnantajan todistus siitä, että 

jäsenen palkasta on pidätetty järjestötoimintaan osallistumiseen annettu vapaa- 

aika tai että jäsen on käyttänyt tarkoitukseen vuosilomapäivän. 

Ansion menetystä korvataan enintään liiton ansionmenetyskorvauksen verran. Mikäli 

palkasta on pidätetty vähemmän kuin ansionmenetyskorvaus on, maksetaan 

pidätetty summa ansionmenetyskorvauksena. 

Ansionmenetyskorvaus maksetaan päiväkohtaisena. Samana päivänä pidettäviin 

tilaisuuksiin käytetty aika lasketaan yhteen. 

4.2 Ansionmenetyskorvaus kansainvälisissä tehtävissä 

Ansionmenetyskorvausta maksetaan jäsenelle, joka on nimetty liiton edustajaksi 

kansainväliseen kokoukseen tai tilaisuuteen. 

Edellytyksenä korvauksen saamiselle on, että jäsenen palkasta on vähennetty 

matkaan käytetyn ajan palkka tai hän on käyttänyt vuosilomaansa tehtävien 

hoitamiseen. 

4.3 Korotettu ansionmenetyskorvaus 

Freelancer-jäsenelle, joka on nimetty liiton pysyvään hallinto- tai valmisteluelimeen, 

maksetaan ansionmenetyskorvaus kaksinkertaisena silloin, kun kokoukseen on 

käytetty matka-aika mukaan lukien yli kymmenen tuntia. 

Tässä tarkoitettuja tehtäviä ovat toimiminen valtuuston, hallituksen tai koko 

valtuustokaudeksi asetetun valmisteluelimen jäsenenä sekä toimiminen SJL:n 

nimeämänä edustajana kansainvälisessä kokouksessa tai tilaisuudessa. 

5. Lastenhoitokorvaus 

Mikäli Suomen Journalistiliiton hallinto- tai valmisteluelimiin valittu jäsen jää 

työsopimuslain tarkoittamalle hoitovapaalle ja sen aikana hänelle aiheutuu liiton 

kokousten johdosta lastenhoitokuluja, ne korvataan seuraavasti: 

Tässä tarkoitettuja liiton hallinto- ja valmisteluelimiä ovat valtuusto sekä hallitus ja 

sen asettamat pysyvät valmisteluelimet. 

Mikäli jäsen osallistuu hoitovapaan aikana hallinto- tai valmisteluelimen kokoukseen 

ja siitä aiheutuu hänelle lastenhoitokuluja, liitto korvaa ne tositetta vastaan 

kuitenkin päivää kohti enintään kulloisenkin liiton ansionmenetyskorvauksen 

määrään asti. Lastenhoitokulujen korvaamisesta on sovittava etukäteen liiton 

talousjohtajan tai valmisteluelimen sihteerin kanssa. 

6. Vakuutukset 

Liiton järjestövakuutus kattaa liiton ja jäsenjärjestöjen järjestötoimintaan liittyvät 

kokoukset ja tilaisuudet. 


