
Mediakunta - Journalistiliiton jäsenten oma
työosuuskunta 

Osuuskunta mahdollistaa työsuhteisen työnteon media-alalla ilman
yrittäjävelvollisuuksia

TYÖSUHTEISTA TYÖTÄ

● Vuonna 2017 perustettu Mediakunta on journalismiin, viestintään ja media-alaan
erikoistunut työosuuskunta.

● Osuuskuntaan voivat liittyä kaikki Journalistiliiton jäsenet, myös opiskelijat ja eläkeläiset.
● Mediakunnassa keskityt työhösi hallinnon huolehtiessa laskutuksesta ja

taloushallinnosta.
● Mediakunnan palveluita voi käyttää myös sivutoimisesti koko- tai osa-aikatyön ohessa.
● Voittoa tavoittelemattomassa Mediakunnassa työntekijä tekee toimeksiannon

työsuhteessa ja saa palkkaa, joka kerryttää työeläkettä.

JÄSENPALVELUMME

● Laskutus on vain osa palveluamme. Media-alan asiantuntijana tarjoamme jäsenillemme
henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa.

● Työnantajana autamme työntekijöitämme sopimusneuvotteluissa, palkkionmäärittelyssä
ja muissa työelämän kysymyksissä.

● Mediakunta tarjoaa jäsenilleen myös työmahdollisuuksia ja markkinoi jäsentensä
osaamista yritysasiakkaille. 

AMMATILLINEN YHTEISÖ

● Olemme paitsi yritys myös media-alan ammatillinen yhteisö: Mediakunnan jäsenenä voit
verkostoitua, tavata kollegoita sekä kehittää osuuskunnan toimintaa.

● Emme tavoittele voittoa vaan hallintokorvauksella katetaan osuuskunnan toiminnalle
välttämättömät toiminnot ja kaikki yli jäävä tuotto käytetään osuuskunnan
kehittämiseen. Mahdollisen voiton käyttöä ohjaavat mm. jäsenkyselyt.
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MITÄ MEDIAKUNTA MAKSAA?

● Mediakunnan liittymismaksu on 100 euroa, joka sisältää 1 euron osuuspääoman sekä 99
euron liittymismaksun. Lisäksi jokaisesta laskusta peritään hallintokorvaus.

● Hallintokorvaus määräytyy seuraavasti:
-      Alle 24 000 € (ei sis. alv.) laskuttaneiden jäsenten hallintokorvaus on 8 %.
-      Yli 24 000 € (ei sis. alv.) laskuttaneiden jäsenten hallintokorvaus on 7 %.
-      Yli 60 000 € (ei sis. alv.) laskuttaneiden hallintokorvaus on 6 %.
-      300 euron (ei sis. alv.) ja sitä pienemmistä laskuista hallintokorvaus on 24 euroa. 

● Saavutettu hallintokorvaustaso ei nollaudu.

● Muita kuluja osuuskunnan palveluista ei ole. 

KUINKA LIITYN JÄSENEKSI?

● Jäseneksi liittyminen on nopeaa ja helppoa.
● Mene Mediakunnan kotisivuille www.mediakunta.fi, täytä liittymislomake ja maksa

liittymismaksu verkkopankissasi.
● Saat sähköpostiisi käyttäjätunnukset Mediakunnalle räätälöityyn verkkopalveluun, jossa

hoidetaan niin laskutus kuin palkannosto.

Kysy lisää:

mediakunta@mediakunta.fi

p. +358 442400 680
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