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Miksi liittyä KTK:hon?
Ammatillinen järjestäytyminen on paras 
keino varautua tulevaisuuteen.  Me KTK:ssa 
teemme arjestasi turvallisemman ja tulevai-
suudestasi ennakoitavamman.  Pääasiallinen 
tehtävämme on jäsenkunnan valtakunnalli-
nen ja paikallinen palvelussuhteiden edun-
valvonta. Ongelmatilanteissa saat työpaikkasi 
luottamusmiehiltä ja liittomme asiantuntijoilta 
henkilökohtaista neuvonta-apua. Meiltä saat 
myös palkkaneuvontaa. 

Jäsenenämme kuulut myös työttömyyskas-
saan, mikä turvaa ansiosidonnaiset etuutesi 
työttömyyden kohdatessa. 

Järjestäytynyttä ammattiyhdistystoimintaa 
on harjoitettu Suomessa jo reilusti yli sata 
vuotta. Ammattijärjestöjen työn tuloksena 
on palkansaajille saatu aikaan tänä päivänä 
itsestäänselvyyksinä pidettäviä etuuksia. Näi-
hin kuuluvat mm. lapsilisä-, työturvallisuus-, 
työaika-, työterveydenhuolto- ja työeläkelait 
sekä perhevapaiden palkallisuus ja pitkät 
vuosilomat.

Nykyään monia asioita voidaan hoitaa jo pai-
kallisesti sopimalla, mutta siihen tarvitaan 
toimiva luottamusmiesjärjestelmä.

KTK:n jäseneksi voivat liittyä kaikkien alo-
jen tekniset, jotka toimivat omissa tehtä-
vissään alansa asiantuntijoina.

KTK:laisten jäsenten työnantajia ovat mm. 
kunta, kunnallinen liikelaitos, kuntayhtymä, 

seutukunta, maakuntaliitto, osakeyhtiö, seu-
rakunta, valtio, korkeakoulu/yliopisto.

KTK:laisten jäsenten vastuualueita ovat 
mm. johto ja hallinto, suunnittelu ja tutki-
mus, tuotanto, hankinta ja materiaalipalvelu, 

Mikä on KTK?
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on teknisten alojen asiantuntijoiden oma ammatti- ja 
edunvalvontajärjestö. Liitto muodostuu kuudesta valtakunnallisesta jäsenjärjestöstä, 
joissa on noin 60 yhdistys- ja lähes 10 000 henkilöjäsentä. 

KTK on kunta-alan merkittävin teknisten asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. 
Katamme noin 90 prosenttia kaikista teknisistä asiantuntijoista kunnissa, 
kuntayhtymissä, kunnallisissa liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä. Toimimme myös 
yksityisellä sektorilla tekniikan asiantuntijoiden edunvalvojana.

KTK on perustettu 1970 ja olemme Akava ry:n suurin julkisen sektorin tekniikan 
jäsenjärjestö.

Ketkä voivat liittyä KTK:n jäseneksi?
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tarkastus, valvonta, ylläpito, sekä työnjohto.

KTK:laisten jäsenten toimialalista on pitkä 
ja niitä ovat mm. johto ja hallinto, hinnoittelu 
ja kustannuslaskenta, sähkö- ja lämpöener-
gian tuotanto ja jakelu, vesi- ja viemäritoimi, 
muut lvi-työt, jätehuolto, tietohallinto ja – lii-
kenne, maanhankinta, kaavoitus, kiinteistön-
muodostus, mittaus ja kartoitus, paikkatiedot, 
asuntotuotanto, talonrakennus, kiinteistöhal-
linto ja -huolto, isännöinti, katujen, siltojen 
ym. infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpi-
to, maanrakennus, kunnossapito ja puhtaa-
napito, viheralueiden ja muun ympäristön 
rakentaminen ja ylläpito, rakennusvalvonta 
ja – tarkastus, varasto- ja materiaalitekniikka, 
logistiikka, hankinnat, konehuolto ja korjaa-
mopalvelut, ympäristöolojen valvonta, ympä-

ristönsuojelu ja -hoito sekä terveystarkastus, 
elintarvikevalvonta, kunnallinen liikenne, ra-
vitsemusala, siivous ja puhtaanapito, palo- ja 
pelastustoimi, satamatoimi, teatteritekniik-
ka, metsätalous ja – hoito, ulkoilualueiden 
ja liikuntapaikkojen huolto ja kunnossapito, 
sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen tekniset 
toiminnot, ja alaan liittyvä viestintä, neuvonta, 
tutkimus ja talous

Lisäksi KTK:n jäseneksi voi liittyä mm. 
teknisessä erityistehtävässä, työnjohdossa, 
teknisessä organisaatiossa työskentelevä 
tai teknisiä toimihenkilöitä avustava henkilö, 
ilman teknistä peruskoulutusta, sekä tekni-
siä aineita opiskeleva tai muu henkilö, jonka 
asioiden ajamiseen on paikallisesti sitouduttu.

Mitä jäsenyys maksaa?
Jäsenyys on halpa ja erittäin kilpailukykyinen 
jäsenetuihimme suhteutettuna. Mitä enem-
män käytät jäsenetujasi, sitä edullisemmaksi 
jäsenyytesi tulee. Muistathan myös, että jä-
senmaksusi on verovähennyskelpoinen!

KTK:n jäsenmaksu on prosenttipohjainen - se 
on yksi (1) prosentti palkasta. 

Kattojäsenmaksu vuonna 2015 on 33,50 eu-
roa/kk ja 402,00 euroa/vuosi.

KTK:n osuuden päälle tulee jäsenjärjestösi 
jäsenmaksu, alimmillaan 0,10 %. KTK:hon 
liitytään KTK:n jäsenjärjestöjen kautta.

KTK:n jäsenpalvelu, KTK:n alueasiamiehet ja 
luottamusmiehet auttavat sinua mielellään 

jäsenjärjestösi valinnassa. Ja jos et tiedä, kuka 
toimii lähimpänä luottamusmiehenäsi alueel-
lasi, ota yhteys jäsenpalveluumme. 

Sinulla voi elämässäsi olla aika, jolloin et saa 
palkkaa työstäsi, olet esimerkiksi vuorottelu-
vapaalla, äitiyslomalla, vanhempainvapaalla, 
hoitovapaalla, päätoimisella opintovapaalla tai 
palkattomalla sairauslomalla. Tällöin maksat 
alennettua KTK:n jäsenmaksua.

Alennetun jäsenmaksun suuruus vuon-
na 2015 on 9,00 euroa kuukaudessa. Siitä          
KTK:n osuus on 5,00 euroa ja työttömyyskas-
san osuus 4,00 euroa. 
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KTK:n jäsenjärjestöt ovat (edessä järjestön numerokoodi liittymistä varten):

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen jäsenyyteen tai edunvalvontaan, ota rohkeasti yhteyttä 
luottamusmieheen tai KTK:n alueasiamiehiin: 

402  KI Insinöörit ry 
403  Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry KRI
404  Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry
405  Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry
406  Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry
407  Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry

Etelä-Suomi	 tomas.wass@ktk-ry.fi		 	 040	525	0515
Väli-Suomi	 tuomo.hiltunen@ktk-ry.fi			 0400	738	947
Pohjois-Suomi	 sampo.kilpelainen@ktk-ry.fi	 040	731	0069

Jos sinulla on kysymyksiä jäsenhakemukseesi liittyen, ota yhteyttä jäsenpalveluumme: 
puh. 0207 738 680, jasenpalvelu@ktk-ry.fi, faksi: (09) 146 1491

Miten liittoomme liitytään?
Jäsenyytesi saadaan voimaan helposti KTK:n verkkosivuilla:
http://www.ktk-ry.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Mikäli valitset ”Työnantaja perii suoraan pal-
kasta” – vaihtoehdon, tulosta perintävaltakirja 
ja toimita se allekirjoitettuna palkanlasken-
taan. Muista toimittaa valtakirjasta kopio 
edelleen KTK ry:n jäsenpalveluun. Mikäli et 
pysty tulostamaan perintävaltakirjaa, saat 
kopion perintäsopimuksesta antamaasi säh-
köpostiin.

Jos olet valinnut ”Maksan jäsenmaksun itse” 
– vaihtoehdon, jäsenpalvelumme lähettää 
sinulle jäsenmaksuviitteet kotiin.

Mikäli käytät paperi tai tulostettavaa liittymis-
lomaketta, toimita yksi (1) kappale lomaketta 
heti allekirjoituksesi jälkeen KTK:n toimistoon 

ja kaksi (2) kappaletta työnantajalle.  Kun 
työnantaja on allekirjoittanut lomakkeet, toi-
mitetaan niistä toinen KTK:n toimistoon.

Voit toimittaa täytetyn ja allekirjoitetun liitty-
mislomakkeesi KTK:n toimistolle seuraavasti:

Faksilla (09) 1461491 / jäsenpalvelu.

Postitse KTK Tekniikan Asiantuntijat ry / jäsen-
palvelu, Maistraatinportti 2A, 00240 Helsinki.

Tutustu myös nettisivuiltamme   
(www.ktk-ry.fi) löytyviin hakemusohjeisiin.

Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona 
jäsenhakemus saapuu KTK:n toimistoon.
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Kaikki jäsenetumme sisältyvät automaattisesti 
jäsenmaksuusi. Jäsenedut ylittävät moninker-
taisesti maksamasi jäsenmaksun. Jo pelkäs-
tään jäsenmaksuusi sisältyvä vakuutusturva 
on liki jäsenmaksusi suuruinen.

Edunvalvonta

KTK:n pääasiallinen tehtävä on jäsenkunnan 
valtakunnallinen ja paikallinen palvelussuhtei-
den (työ- ja virkasuhteet) edunvalvonta. Liitto 
edistää jäsenjärjestöjensä ja niiden henkilöjä-
senten edunvalvontaa ja järjestötoimintaa se-
kä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. 

KTK vaikuttaa Akava ry:n kautta maassamme 
noudatettavaan talous-, palkka-, eläke-, kou-
lutus- ja sosiaalipolitiikkaan, lainsäädäntöön 
sekä muuhun yhteiskuntapolitiikkaan. 

KTK:lla on edustukset Akavan päättävissä ja 
valmistelevissa elimissä.

Akavassa on runsaat puoli miljoonaa jäsentä 
yli 30 jäsenliiton kautta (www.akava.fi).

KTK valvoo jäsentensä etuja kuntien, kun-
tayhtymien, seurakuntien, osakeyhtiöiden ja 
valtion palveluksessa olevien osalta niin KTN:n 
kuin JUKOn kautta.

JUKO on yksi kolmesta kunta-alan pääsopija-
järjestöstä. Se neuvottelee ja tekee keskus-
tason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä 
muiden pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyön-
antajat KT:n kanssa.

Energia-alalla neuvottelemme ja teemme  
työehtosopimuksia Energiateollisuus ET ry:n 
kanssa toimihenkilöiden osalta.

Palvelualalla neuvottelemme Avaintyönan-

tajat AVAINTA ry:n kanssa alan työehtoso-
pimuksesta.

KTN:n paikallisyhdistykset (pyry) toimivat pai-
kallisten luottamusmiesten tukena, apuna ja 
sparraajina, kun luottamusmiehet neuvot-
televat ja tekevät paikallisia virka- ja työeh-
tosopimuksia palvelussuhteen ehdoista ja 
yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin 
rajoituksin, sekä neuvottelevat virka- ja työ-
ehtosopimusmääräysten paikallisesta sovel-
tamisesta ja tulkinnasta.

Tekniikka ja Terveys KTN ry:n yli sata paikallis-
yhdistystä kokoaa kuntatekniset yhteistoimin-
taan ja valvoo jäsentensä etuja paikallisella 
tasolla yhdessä luottamusmiesten kanssa. 
Toimialueet kattavat kaikki Suomen kunnal-
liset työpaikat. 

Jäsenemme saavat tukea kunta-alalla yli 500 
pääluottamus- ja luottamusmieheltä sekä 
heidän varamiehiltään. Tämän ohella KTK:lai-
sia luottamusmiehiä on noin 200 energia- ja 
palvelualoilla.

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut 

Hoidamme keskitetysti kunnallisen alan 
edunvalvonta-asiat pääsopijajärjestö JUKOn 
valtuuksilla. Pääsopijajärjestöt neuvottelevat 
ja tekevät keskustason virka- ja työehtosopi-
muksia yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. 
Neuvottelijamme toimivat JUKOn valtuuksilla 
pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteisissä elimis-
sä, kuten pääneuvotteluryhmässä, neuvotte-
lukunnissa ja työryhmissä. 

Vaikutamme mm. seuraavien työmarkkina-
säännösten tekoon: kunnallisen alan pääso-
pimus (PS), kunnallinen yleinen virka- ja työ-

Jäsenetumme
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ehtosopimus (KVTES), kunnallinen teknisen 
henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), 
muut erilliset virka- ja työehtosopimukset ja 
suositukset, kunnallinen yhteistoimintalaki, 
ammattiyhdistyskoulutusta koskeva virka- 
ja työehtosopimus, kunnallisen henkilöstön 
osaamisen kehittämistä koskeva suositus, 
työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ryh-
mähenkivakuutussopimus. 

KTK vaikuttaa neuvottelujärjestö Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestönä mm. 
energia-alan ylempien toimihenkilöiden ja 
yksityisen laboratorioalan sopimuksiin.

Pystymme siis turvaamaan edunvalvontasi 
riippumatta siitä, oletko töissä julkisella tai 
yksityisellä sektorilla!

Työsuhdeneuvonta

Saat työpaikan ongelmatilanteissa asiantunti-
joiltamme neuvonta-apua – vaikka heti ensim-
mäisenä työpäivänä. Kukaan ei halua riidellä, 
mutta jos suksesi menevät ristiin työnantajasi 
kanssa, lähin luottamusmies tukee Sinua. 
Suuremmissa ristiriidoissa tuemme sinua 
myös oikeudenkäyntien aikana. 

KTK:n jäsenet saavat työsuhdeneuvontaa KT-
K:n alueasiamiesten, liiton juristin ja neuvot-
telujärjestöjen toimesta. Liittoon kannattaa 
ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa asiois-
sa: työsopimuksen solmiminen ja tulkinta, 
irtisanomiset ja lomauttamiset, vuosiloma 
- asiat, työaikakysymykset, ylityökorvaukset 
ja niiden korvausperusteet, palkkasaatavat, 
palkkaneuvonta, alkupalkkasuositukset, palk-
kausjärjestelmät, yhteistoimintamenettely, 
henkilöstön edustus hallinnossa, työsuhtei-
siin liittyvä sosiaaliturva.

KTK antaa lisäksi ohjeita erimielisyyksien sel-

vittämiseksi työpaikoilla yhdessä luottamus-
miehen kanssa. Tarpeen vaatiessa liitto myös 
osallistuu neuvotteluihin. Palvelut kattavat 
myös neuvottelut liittojen välillä neuvottelu-
järjestyksen mukaisesti sekä – jos neuvottelut 
eivät auta – asian viemisen oikeuteen oikeus-
turvavakuutuksen turvin.

Palkkaneuvonta

Palkan suuruus ja sen määräytymisen perus-
teet määräytyvät sovellettavan työ- ja virkaeh-
tosopimuksen mukaan. KTK:laiseen jäsenis-
töön sovellettavia kunnallisia sopimuksia ovat 
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimus (TS) ja toisena Kunnallinen 
yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES).

Yksityissektorilta jäsenkuntamme sopimus-
aloja ovat Energiateollisuuden toimihenki-
löiden ja ylempien toimihenkilöiden työeh-
tosopimukset (ET), sekä Avaintyönantajat 
AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES). 
Laboratorioalalla on oma laboratorioalan 
työehtosopimus.

Liittyessäsi tulet automaattisesti työttömyys-
kassamme jäseneksi.

KTK:n työttömyyskassa on JATTK. (www.jattk.fi)

Jos jäsen täyttää määrätyt edellytykset, JATTK 
-kassa maksaa jäsenelle seuraavia etuuksia:

•  ansiopäiväraha (mm. ansioon suhteutettu  
 työttömyyspäiväraha) 

•  vuorottelukorvaus (vuorotteluvapaata  
 varten)

Koulutus

Luottamusmies- ja järjestökoulutuksellamme 
voit kehittää osaamistasi ammattijärjestö-
asioissa.
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Jäsentemme edunvalvonta ja työsuhdeneu-
vonta ovat tärkeimmät tehtävämme. 

Näiden lisäksi KTK tarjoaa jäsenilleen myös 
monia muita rahanarvoisia jäsenetuja. 

KTK:lle on tärkeää myös jäsentemme va-
paa-aika, joten olemme neuvotelleet jäsenil-
lemme monia vapaa-ajan viettoon soveltuvia 
alennuksia. 

Etuja on paljon ja ne kaikki löytyvät verkko-
sivuiltamme.

Vakuutusedut

Tarjoamme sinulle vakuutusturvaa niin työs-
sä kuin vapaa-ajallakin, ulkomaan matkoja 
myöten.

Jäsenmaksuun sisältyvänä etuna sinulla on 
vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara- ja 
tapaturmavakuutus. Oikeusturvavakuutus 
mahdollisten työsuhderiitojen varalle ja am-
matillinen vastuuvakuutus kuuluvat niin ikään 
jäsenetuihin. Lisäksi KTK:n jäsenet on vakuu-
tettu liiton, jäsenjärjestöjen ja paikallisyh-

distysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa 
sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta.

Ilmaista oikeudellista neuvontaa  
puhelimitse

KTK on tehnyt yhteistyösopimuksen Asi-
anajotoimisto JB Eversheds Oy:n kanssa.  
KTK:n jäsenet sekä samassa taloudessa asu-
vat perheenjäsenet saavat ilmaista oikeu-
dellista neuvontaa puhelimitse. Neuvonta 
koskee KTK:n jäsenten (ja perheenjäsenten) 
yksityiselämään kuuluvia oikeudellisia asioita, 
joita ovat tyypillisesti: perintö-, testamentti- 
ja jakoasiat, perheoikeudelliset asiat (esim. 
avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puoli-
solle, avioero, ositus ja elatusapu), avopari-
en oikeudelliset asiat (esim. yhteisomistuk-
sen purkaminen), perintö- ja lahjaverotus. 
huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, 
asuntokaupat sekä muut kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan 
virheet, vahingonkorvausasiat, pankki- ja va-
kuutusoikeuteen kuuluvat asiat.

Muut jäsenedut
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Yhteystietomme
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

Maistraatinportti 2A (3. krs), 
00240 Helsinki (Länsi-Pasila)

vaihde: 0207 738 670

www.ktk-ry.fi

info@ktk-ry.fi 
(yleispostit, jäsenetukyselyt, palautteet)

jasenpalvelu@ktk-ry.fi tai 0207 738 680 
(jäsenrekisteri ja -maksut)

tyosuhdeneuvonta@ktk-ry.fi tai 
0207 738 688 arkisin klo 14–17 
(työsuhdeasiat)

faksi: (09) 146 1491

KTK:N TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja 
Keijo Houhala 
keijo.houhala@ktk-ry.fi 
0400 551 175

Johdon assistentti 
Satu Muukkonen 
satu.muukkonen@ktk-ry.fi 
puh. 0207 738 685 
040 848 2922

Järjestösihteeri 
Ulla Perämäki 
ulla.peramaki@ktk-ry.fi 
puh. 050 462 2743

Toimialajohtaja 
Jari Järvi 
jari.jarvi@ktk-ry.fi 
040 718 5158

Koulutus- ja kenttäpäällikkö 
Kyösti Käki 
kyosti.kaki@ktk-ry.fi 
0400 930 618

Tietohallintovastaava 
Harri Ruonakangas 
harri.ruonakangas@ktk-ry.fi 
puh. 0207 738 678 
040 746 4954

Jäsensihteeri  
Susanna Hietanen 
susanna.hietanen@ktk-ry.fi 
puh. 0207 738 680

Alueasiamies 
Tuomo Hiltunen 
tuomo.hiltunen@ktk-ry.fi 
0400 738 947

Alueasiamies  
Sampo Kilpeläinen 
sampo.kilpelainen@ktk-ry.fi 
040 731 0069

Alueasiamies  
Tomas Wass 
tomas.wass@ktk-ry.fi 
puh. 0207 738 674 
040 525 0515

Yllä olevissa 0207-puhelinnumeroissa hinta on 
Kiinteästä verkosta soitettaessa: 8,28 snt/puh +  
7,0 snt/min tai matkapuhelimesta soitettaessa:  
8,28 snt/puh + 17,0 snt/min 

HANKI TUTKINNOLLESI TÄYSI 
MARKKINA-ARVO - LIITY 
JÄSENEKSEMME JO TÄNÄÄN! 


