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Lukijalle

Sitä mukaa kun tekniikka kaikkine eri muotoineen on tunkeutunut 
mukaan kunnalliseen palvelutuotantoon, ovat näiden töiden onnis-
tumisesta vastanneet teknillisissä kouluissa oppinsa eri ammatilli-
silla linjoilla saaneet henkilöt. Koulutusammattinimikkeenä näillä 
on ollut teknikko.

Viime vuosisadan alkupuoliskolla teknikot kunnissa työskentelivät 
pääasiassa virkasuhteessa. Virkasuhteisten työntekijöiden työehdot 
määriteltiin poliittisissa päätäntäelimissä eikä viranhaltijoilla ollut 
mitään säänneltyä tapaa vaikuttaa omiin työehtoihinsa.

Kun teknisten tekijöiden määrä kasvoi ja tuli mahdolliseksi verrata 
ansiokehitystä yksityisellä, kilpailulla sektorilla omiin ansioihin 
ja työn vaatimuksiin, kasvoi tarve päästä itse vaikuttamaan omiin 
työehtoihinsa.

Nämä paineet ajoivat eri ammatillisilta linjoilta valmistuneet tek-
nikot hakeutumaan yhteen. Yhteistä edunvalvontaa suorittamaan 
synnytetty Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT 
ry on pyytänyt meitä kirjoittajia toimittamaan kirjan jossa tarkaste-
lemme tämän kokoamistyön vaiheita omien muistikuvien ja pöytä-
kirjojen valossa.

Meillä kirjoittajilla on ollut ilo omalta osaltamme olla mukana tässä 
rakentamistyössä. Siitä seuraa, että vaikka olemme pyrkineet muo-
dostamaan arviot tapahtumista nojautuen kirjalliseen aineistoon, 
niin emme varmasti ole voineet täysin välttää omakohtaisen koke-
misen näkymistä.

Työssämme olemme joutuneet järjestelemään liiton monimuotoista 
arkistoa ja joitakin tietoja on ollut tarvis etsimällä etsiä
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Olemme saaneet vilpitöntä ja erinomaista apua työssämme KTK:n 
koko toimistolta. Kari Tirronen on toiminut merkittävänä apuna 
kirjoituksen esilukijana. Kiitämme kaikkia yhdessä ja erikseen saa-
mastamme avusta! Samoin kiitämme kirjan taitosta, kuvituksesta 
sekä ulkonäöstä vastannutta Satu Arvosta erinomaisesta yhteis-
työstä. Saavutetun tuloksen jätämme lukijan arvioitavaksi.

Toivomme kirjan valottavan omalta osaltaan niitä moninaisia eri 
kuvioita mitä täysipainoiseen edunvalvontatyöhön liittyy!

Helsingissä huhtikuussa 2010 
Erkki Hintikainen, Seppo Kaivola, Anssi Kuusela
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Puheenjohtajan Tervehdys

Suomen Ammattikorkeakoulu- ja 
Opistotekniset SKT ry. juhlii 40-vuo-
tistaivaltaan tämän historiikin myötä. 
Keväällä 1970 perustettu Suomen 
Kuntien Teknikot SKT ry lähti liik-
keelle vaatimattomasti ja pienellä 
porukalla. Vuosien saatossa on ta-
pahtunut organisaatiossa muutoksia 
suuntaan ja toiseen. Osa jäsenliitoista 
on eronnut tai yhdistynyt ja sitä kautta 
on tullut uusiakin liittoja mukaan 
toimintaan. SKT:hän on keskusliiton 
tyylinen yhdistys, koska sillä itsellään 
on jäsenliittoja; tällä hetkellä 3 kpl: 
Koulutetut Tekniikan asiantuntijat 

KT ry, Kuntien Sähköteknikot KST ry ja Kuntien Maanmittausalan 
Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset KMT ry.

Monitasoinen järjestörakenne on puhuttanut ja mietityttänyt monet 
kerrat ja ollut seminaarien aiheinakin. Henkilöjäsenpohjaisuus on 
nostettu esille sekä SKT:ssä että KTK:ssa. Mutta olemassa olevia 
järjestörakenteita on vaikea muuttaa. Siihen tarvitaan mukaan myös 
muut järjestöt. Yksin on vaikea saada muutosta aikaan. SKT on ollut 
aktiivinen muutosesityksissä ja kun esitykset eivät ole tuottaneet 
tulosta, on jopa päätetty purkaa oma järjestö siten, että SKT:n jä-
senliitot hakevat KTK:n jäsenyyttä. Tuo jo yhdessä liittokokouksessa 
päätetty asia unohdettiin seuraavassa liittokokouksessa toukokuussa 
2006, kun ajankohtaiseksi tuli UIL:n muodostaminen.

Kun SKT on ollut aktiivinen järjestö, niin sen riveistä on noussut 
lukuisia toimijoita KTK:n johtoon, kuten tästä historiikista toisaalla 
voimme lukea. Muutenkin SKT on antanut merkittävän panoksen 
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KTK:n ja neuvottelujärjestö KTN:n toimintaan. Eihän toiminta ole 
ollut pelkkää järjestöpolitiikkaa, vaikka se joskus tulee korostetusti 
esiin. Jäsenistön edunvalvonnalla on merkittävä rooli koko toimin-
nassa. Uusia sopimusneuvotteluja valmistellessa on SKT tehnyt 
hyvinkin seikkaperäisiä selvityksiä ja esityksiä neuvottelujärjestöl-
lemme. Koko SKT:n historia on ollut tupoaikaa, mutta 40 vuoden 
jälkeen on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoittanut tupojen 
olevan historiaa, joten neuvottelutoiminnalta vaaditaan jatkossa 
entistä enemmän, kun ei ole mitään raamia pohjalla.

Kuntasektorin vähentäessä työpaikkoja tekniseltä puolelta, on haas-
teena saada jäseniä muiltakin sektoreilta. SKT:n säännöt ja nimi 
mahdollistavat sen ja myös jäsenliittojen säännöt muutosten myötä. 
KTK:ssa ja SKT:ssä pitää katsoa tulevaisuuteen avoimesti ja miettiä, 
kuinka kehittää sektoririippumatonta järjestökenttää, kun se ei 
UIL:n myötä toteutunut.

Neljäänkymmeneen vuoteen mahtuu paljon tapahtumia ja iso 
joukko toimijoita. Saanen kiittää kaikkia aktiiveja; erityisesti pe-
rustajajäseniä, mutta myös kaikkia toiminnassa vuosien varrella 
mukana olleita. Erityiskiitos Seppo Kaivolalle, Erkki Hintikaiselle  ja 
Anssi Kuuselalle historiikin kokoamisesta.

Timo Ansio
SKT
Puheenjohtaja
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Tekniikka ihmisten palveluksessa

Kunnalliset palvelut ja palvelutuo-
tanto ovat viime aikoina joutuneet 
varsin voimakkaan keskustelun ja 
arvioinnin kohteiksi. Usein on niin, 
että tietämättömyys todellisuudesta 
johtaa jyrkkiin ja virheellisiinkin kan-
nanottoihin. Siksi rohkenen haastaa 
koko ammattikuntanne julkiseen 
keskusteluun ja näkemystenvaihtoon 
siitä, mitä kaikkea kuntasektorin tek-
niikkapalveluilla tulee tuottaa.

On lisättävä yleistä tietoisuutta siitä, 
mitä kaikkea tekniseen palveluverk-
koon kuuluu, ja millaista viihtyisyyttä 

ja turvallisuutta se takaa yhteiskunnalle. Sitä kautta tekniset palvelut 
saavat ansaitsemansa arvostuksen suuren yleisön keskuudessa. 

Usein tekniikan sektori jää ikään kuin huomaamatta, välttä-
mättömänä pahana toisten tarpeiden jalkoihin. Laadukas ja an-
siokas työ jää vaille tunnustusta, mikä ei ole hyväksi yhdellekään 
ammattikunnalle. 

Oman työn arvoa ja laatua on tuotava rohkeasti esille myös neuvot-
telupöydissä, joissa ratkotaan palkkaus- ja muita työehtoja. Tähän 
tarvitaan välttämättä tueksi laajaa yhteiskunnassa vallitsevaa hyväk-
syntää ja kannustusta.

Arvoisa juhliva SKT-yhteisö, toivon teille jaksamista ja menestystä 
työssänne asuinkuntiemme ja -alueidemme viihtyisyyden ja tur-
vallisuuden tekijöinä. Osaamisenne ja vaativa työnne ansaitsevat 
tulla palkituiksi ja huomioiduiksi. Tulevaisuuden haasteet näyttävät 
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vaativan yhä tiukemmin tuottavuutta, laadullisuutta ja taloudelli-
suutta. Näitä tuloksia edustaa myös se rohkea esilletulo ja voimakas 
me-henki ammattikunnan puolesta, jota teillä on nyt täysi syy 
juhlistaa. 

Parhaimmat onnittelut 40-vuotiaalle organisaatiolle ja sen 
jäsenkunnalle!

Matti Viljanen
Akava
Puheenjohtaja
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Palkkoja verrattava samaa työtä tekevien kesken

Jälleen kerran ovat yhdet palkkaneu-
vottelut takana. Vuoden 2010 palkat 
on sovittu. KTK Tekniikan Asian-
tuntijat kannattaa palkkatasa-arvoa 
periaatteena samasta työstä sama 
palkka. On hyvä, että koulutettujen 
naisammattiryhmien palkka-asiaa 
on edistetty. Pitkällä tähtäimellä on 
kuitenkin vaarana, että samapalkka-
vaatimus, naispalkkaerinä, vain kun-
tasektorilla toteutettuna, kääntyy it-
seään vastaan syömällä korotusvaraa 
muilta ammattiryhmiltä, ja heikentää 
koko kuntasektorin kilpailukykyä. 

Kuntateknisissä on herättänyt tyytymättömyyttä kuntasektorin hen-
kilöstön sukupuolijakauman mukanaan tuoma epätasa-arvo palk-
kauserien suuruudessa ja suuntautumisessa. 

Helmikuussa maksuun tuleva samapalkkaisuuserä suosii koulutet-
tuja naisvaltaisia ryhmiä. Tämä johtaa siihen, että kuntasektorin 
miesten palkkakehitys ei pysy mukana yksityisen sektorin palkkake-
hityksen kanssa, jolloin alan houkuttelevuus vähenee samassa suh-
teessa palkkakehityksen kanssa. Kuntateknisten palkat ovat aikai-
sempien selvitysten mukaisesti olleet 15-25 prosenttia alhaisempia 
kuin avoimen sektorin vastaavien tehtävien palkat. Saamme kevään 
aikana uuden palkkaselvityksen vuosien 2003-2008 palkkakehi-
tyksen osalta. Ennakkokäsityksemme mukaan lisää palkkaeroja ei 
olisi enää tullut, mutta erot eivät olisi mainittavasti kaventuneetkaan.

Kokoamalla yhteen kaikki kuntatekniset, voimme tulevaisuudessa 
vastata niin palkkaukseen kuin muihin työelämän laadullisiin 
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kysymyksiin. Edunvalvontatyö on jatkuvaa muistuttamista olemassa 
olosta. Se ei oikeastaan ala mistään tai lopu mihinkään, vaan on täy-
sipainoista jatkuvaa suunnitelmallista työtä. 

Kuntateknisten edunvalvontatyötä tehdään muun muassa palk-
kojen, lainsäädännön, tutkintojen ja koko yhteiskuntakeskustelun 
kautta. Ammattikuntana pidämme esillä yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta katsottuna elintärkeiden asioiden puolta, jota edustaa inf-
rastruktuuri kokonaisuudessaan eri toiminnallisina muotoinaan 
kuten puhdas vesi, energiahuolto, ympäristöolojen valvonta, maan-
mittaus ym.

Tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa on erikoinen seikka 
se, että me ammattiliittona olemme eniten huolissamme yhteis-
kunnan toimivuudesta, eivät päätöksentekijät tai kuntalaiset. Kan-
salaisten käsitystä kuntatekniikasta ja sen merkityksestä pitää koko 
ajan kasvattaa, ettei ajauduta hallitsemattomasti ongelmiin.

Näiden edellä olevien syiden takia meitä ja meidän työtämme suo-
malaisen yhteiskunnan eteen tarvitaan. Aina tulee aikoja, jolloin 
entisestään teknistyvän yhteiskunnan luullaan pärjäävän ilman 
tekniikan osaajia. Luulo on paha harha, jonka leviämistä torjumme 
parhaiten nostamalla esille oman työmme vaikuttavuutta niinäkin 
aikoina, kun asiat ja prosessit toimivat.

Toivotan juhlivalle ammattiliitolle, 40-vuotiaalle SKT:lle, mitä par-
hainta jatkoa merkittävän edunvalvontatyön merkeissä. Työtänne 
tarvitaan sekä oman jäsenistönne ja että koko KTK:laisen jäsenistön 
parhaaksi.

Keijo Houhala 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry,
Puheenjohtaja
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Johdanto

Teknikkojen ammatillinen koulutus ja järjestäytyminen

Teknillisen koulutuksen voitaneen sanoa alkaneen Suomessa vuonna 
1847 annetulla asetuksella, jolla perustettiin Teknilliset reaalikoulut 
Helsinkiin, Turkuun ja Nikolainkaupunkiin (Vaasaan). Opetusoh-
jelmaan kuului varsin runsaasti yleissivistäviä aineita, joten varsi-
naisten teknisten aineiden opetus jäi turhan vaatimattomaksi.

Niinpä jo 1870 -luvulla palattiin teknisen koulutuksen uudelleen 
järjestelyyn. Useiden komiteoiden, työryhmien sekä pitkän ja mo-
nipuolisen kypsyttelyn tuloksena annettiin vuonna 1885 asetus, 
jolla kumottiin teknillisiä reaalikouluja koskeva asetus ja säädettiin 
perustettavaksi teollisuuskoulut  Helsinkiin, Turkuun, Nikolainkau-
punkiin (Vaasaan), Kuopioon, Tampereelle ja Viipuriin.

Teollisuuskoulujen tarkoituksena oli antaa sellaisia tietoja, joita 
voidaan vaatia mestareilta ja työnjohtajilta teollisuuden eri aloilla, 
sekä valmentaa koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä julkisen tutkinnon 
suorittamista varten. Pääsyvaatimukseksi määrättiin 17 vuoden ikä 
sekä ylemmän kansakoulun (kuusi vuotta) oppimäärä tai vastaavat 
tiedot, sekä jonkin vuoden työskentely teknillisessä ammatissa. 
Poikkeuksena voitiin sisään ottaa neljän vuoden koulun oppimäärän 
suorittanut sekä ilman käytännön kokemusta oleva, mutta he eivät 
voineet saada päästötodistusta ennen kuin olivat todistettavasti toi-
mineet vähintään yhden vuoden vastaavalla käytännön alalla.

Helsingin, Tampereen ja Kuopion teollisuuskoulut aloittivat toimin-
tansa lokakuun ensimmäisenä päivänä 1886. Kuntien palveluksessa 
olevien koulutettujen teknillisten edunvalvonta on ollut pitkä pro-
sessi. Veijo Åberg on kirjoissaan ”Ammattiliiton synty” ja ”Kohti tek-
nisten keskusliittoa” käsitellyt aihetta varsin monipuolisesti. Åberg 
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toteaa koulutustasoista järjestäytymistä käsitellessään, että diplomi-
insinöörit ja insinöörit olivat selkeästi järjestäytyneet koulutustason 
mukaan, mutta teknikot olivat jakautuneet koulutustasonsa sisällä 
oman koulutuslinjansa mukaan. Näitä teknikkojärjestöjä oli sekä 
”puhtaita” teknikkoyhdistyksiä että teknikkopohjaisia, mutta myös 
ns. pitkän linjan työnjohtajia käsittäviä yhdistyksiä. 

Rakennusmestareiden Keskusliitto RKL oli teknikkojärjestöistä 
selvästi suurin. Rakennusmestareiden Keskusliiton jäseninä oli sekä 
kuntakohtaisia että myös työnantajakohtaisia yhdistyksiä. Muita 
teknikkoyhteisöjä olivat mm. Suonen Sähköteknikkojen Liitto ry, 
Suomen Konepäällystöliitto ry, Maanmittausteknikot ry, Suomen 
LVI – Teknikkojen Liitto ry, Suomen Koneteknikkojen Liitto ry  ja 
Metsäteknikot ry. Näistä Sähköteknikot, LVI-teknikot ja konetek-
nikot olivat muodostaneet 1968 yhdessä Valtion Teknikoiden Liitto 
ry:n kanssa Suomen Teknikkojen Keskusliitto ry:n.(TKL)

Teknikot hajallaan

Jos halutaan ymmärtää syitä, jotka olivat johtaneet teknikkojen 
jakautumisen hyvin ahtaisiin koulutuslinjaisiin yhdistyksiin, on 
mentävä teknillisen koulutuksen syntyaikoihin. Alusta lähtien 
olivat teknikoiksi valmistautuneet hakeutuneet yhteen koulutus-
linjoittain. Tähän oli varmasti johtanut koulutuksen alkuperäinen 
ajatus pätevöittää kunkin alan ammattiosaajia työnjohtajiksi ja – 
suunnittelijoiksi. Omassa ammattiylpeydessään oli vaikeata löytää 
yhteistä muilta koulutuslinjoilta valmistuneiden kanssa. Kun työn-
tekijöiden edunvalvonta 1950 -luvulla oli terävöitynyt ja saavuttanut 
myös tuloksia, alkoivat eri teknikot hakeutua yhteen tavoitteenaan 
yhteinen etujärjestötoiminta. Koulutuslinjaiset teknikkojärjestöt 
olivat kuitenkin tavoiteasettelultaan ja toimintatavoiltaan varsin 
erilaisia. Tästä syystä yhteisen järjestön rakentaminen oli erittäin 
haasteellista.

Yksityisellä teollisuussektorilla olivat teknikot luoneet koulutusta-
soisen yhdistyksen, joka myöhemmin sulautui yhteen työnjohtajien 
vastaavan yhdistyksen kanssa muodostaen rungon Teknisten Lii-
tolle. Teknisten Liiton piirissä ei oltu suuressa määrin innostuneita 
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Alla olevasta kaaviosta voi saada jonkinlaisen käsityksen siitä kuinka monessa ”karsi-
nassa” teknikot ovat matkansa varrella ennen järjestäytymistä käyneet:

Rakennusteknikot LVI-teknikot

Sähköteknikot

Koneteknikot

Maanmittausteknikot

Konemestarit

Metsäteknikot

TeRaKo

SKT

KTK

STTK

KIA

KI

RKL KRL KVL KTV TL SLVI-T

KVL KTV TL SSTL

KTV KVL TL SKTL

MTL KVL KTV

SKL
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puhtaasta teknikkojärjestöstä, jossa olisi ollut jäseninä myös itse-
näisiä yrittäjiä sekä julkisen sektorin palveluksessa olevia. Valtiolla 
työskentelevät teknikot olivat koonneet valtion teknikot yhteen 
työmarkkinajärjestöksi Valtion Teknikoiden Liitto.

Edunvalvontaan keskittyneiden järjestöjen rinnalle perustettiin 
ammatillisaatteellisia eri koulutustasojen teknikkoyhdistyksiä. 
Nämä yhdistykset muodostivat vuonna 1968 VTL:n kanssa Suomen 
Teknikkojen Keskusliitto ry:n (TKL), jonka tarkoituksena oli koota 
kaikki teknikkojärjestöt valvomaan teknikoiden etuja niin amma-
tillisaatteellisesti, kuin taloudellisestikin. Koska vanhimmat teknik-
kojärjestöt; rakennusmestarit  ja konemestarit eivät tulleet mukaan 
TKL:oon, perustettiin myöhemmin yhteisiä asioita käsitteleväksi 
yhteistyöelimeksi TeRaKo -niminen rekisteröimätön yhdistys.

Kuntasektorilla toimi 1960-luvulla useita taustaltaan ammattikun-
tapohjaisia virkamiesjärjestöjä ja näistä merkittävä osa oli teknisen 
henkilökunnan muodostamia. Omista järjestöistään huolimatta 
suuri osa näiden järjestöjen jäsenistä kuului Kunnallisvirkamies-
liittoon (KVL) ja pienempi osa Kunnallisten Työntekijöiden ja Vir-
kamiesten liittoon (KTV). Pieni osa kuului molempiin järjestöihin.
Vuosikymmenen lopulla KVL:n johdolla näistä pienistä järjestöistä 
muodostettiin Kunnallisten Viranhaltijain ja Toimihenkilöiden 
Neuvottelukunta KVTN. Tämän neuvottelukunnan toiminnasta 
koitui varsin vähän villoja, mutta toiminnassa mukana olleet jär-
jestöt tutustuivat sen puitteissa toisiinsa.

Useilla KVTN:n järjestöillä oli niin sanotun vanhan neuvotteluoi-
keuslain (NOL-44, vuodelta 1944) mukaiset neuvotteluoikeudet. 
Tiedettiin, että valmisteilla olevan virkaehtosopimuslain mukaisia 
neuvotteluoikeuksia mikään KVTN:n jäsenjärjestöistä ei tulisi saa-
maan, ei edes KVL. Vuonna 1965 oli valtion sektorille perustettu 
Valtion Teknillisten Virkamiesten Keskusliitto ry (myöhemmin 
Valtion Teknillisten Keskusliitto, VTK) Kuntasektorin teknisten 
järjestöjen tapaamisissa oli usein epävirallisesti puhuttu mahdolli-
suuksista koota kuntasektorille VTK:ta vastaava KTK
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Uusi laki toi vipinää

Uuden virkaehtolainsäädännön valmistelun ”kiihottamana” ryh-
dyttiin rakentamaan kuntiin yhteistä keskuselintä, joka kokoasi tek-
nillisesti koulutetut yhteiseen rintamaan. Ongelmaksi muodostui, 
miten kyetään kokoamaan yhteen hajanaiset teknikkojärjestöt. Ra-
kennusmestareita oli kunnissa lukumääräisesti saman verran kuin 
muita teknikkoja yhteensä. Näin oli luonnollista, että rakennusmes-
tarit muodostivat oman ammattikuntaisen osan ja muut teknikot 
muodostaisivat toisen puolikkaan teknikoista.

Näistä asetelmista lähdettiin hakemaan kuntien palveluksessa ole-
vien teknikoiden kesken yhteistoimintaa. He olivat järjestäytyneet 
varsin kirjavasti sekä yhdistyksiin että erilaisiin kerhoihin. 1900 
-luvun puoliväliin saakka olivat kunnissa työskentelevät koulutetut 
teknilliset suurelta osin järjestäytymättömiä, mutta vuonna 1944 
hyväksytyn neuvotteluoikeuslain jälkeen alkoi hakeutuminen järjes-
töihin. Suurimman jäsenmäärän keräsivät SAK:lainen Kunnallisten 
Työntekijäin ja Viranhaltijoiden Liitto KTV sekä TVK:lainen Kun-
nallisvirkamiesliitto KVL. 

Suomessa käynnistettiin 1960 -luvulla kaksi suurta uudistusta, jotka 
molemmat lisäsivät kuntien palveluksessa olevien määrää rajusti. 
Terveyskeskukset ja peruskoulu toivat lisää teknisesti vähemmän 
koulutettuja ammattilaisia sekä muihin tehtäviin koulutettuja 
osaajia KTV:n ja KVL:n piiriin. Näihin aikoihin asti varsinkin isoilla 
paikkakunnilla näiden järjestöjen puuhamiehinä ja vaikuttajina 
olivat toimineet teknilliset viran- ja toimenhaltijat, useimmiten tek-
nikot tai rakennusmestarit. Tässä murrostilassa teknilliset kokivat 
jääneensä jatkuvasti jälkeen muiden ryhmien palkkakehityksestä. 
Jälkeenjääneisyys näkyi alaisten ja yksityissektorin suhteellisesti 
suurempana nousuna kuntien palveluksessa oleviin teknikkoihin 
verrattuna.

Tämä johtikin 1960 -luvun alkupuolella liikehdintään ja voimistu-
neisiin vaatimuksiin palkkauksellisen jälkeenjääneisyyden korjaa-
miseksi. Avuksi tulivat ammatillisaatteelliset järjestöt. Tapahtumat 
johtivat isoimmilla paikkakunnilla joukkoirtisanoutumisilla uhaten 
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kuntakohtaisiin neuvotteluihin palkkauksen korjaamiseksi. Tulok-
sellisesti nämä taistelut johtivat hetkellisesti kohtuulliseen tulokseen  
ja jäsenet pitivätkin saavutuksia hyvinä. Nämä prosessit herättivät 
teknilliset laajemmaltikin aktivoitumaan omien asioidensa hoi-
dossa. Tapahtumat sysäsivät myös poliitikot tosissaan pohtimaan 
kuntien asemaa ja toimintaa työnantajina. Prosessin tuloksena 
maahamme hyväksyttiin joulukuussa 1970 lait neuvottelumenet-
telystä, jolla sovittiin kuntien palveluksessa olevien viran- ja toi-
menhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista. Viranhaltijoillekin tuli 
rajoitettu lakko-oikeus. Työnantajan asema annettiin, kuntien itse-
määrämisoikeus sivuuttaen, keskitetylle työnantajayksikölle. Lain 
nojalla valtuutettiin tätä tarkoitusta varten perustetulle Kunnalliselle 
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Sopimusvaltuuskunnalle (KSV) oikeus tehdä kuntien puolesta so-
pimukset virka- ja työehdoista. Nämä suunnitelmat ja valmistelut 
voimistivat kokonaisuudessaan myös ammattiliittojen toimintaa. 
Niille oli tulossa todellinen vaikuttamisen paikka.

Miten tämän kaiken näkivät alkuajan aktiiviset toimijat?

Seuraavassa SKT:n  kolme ensimmäistä puheenjohtajaa, Erkki  
Hintikainen, Anssi Kuusela ja Erkki Aalto sekä myöhemmin SKT:n 
puheenjohtajaksi noussut ”maaseudun” lähettiläs Lasse Alanko ker-
tovat tunnoistaan ajalta jolloin järjestöä luotiin. Erkki Hintikaises-
tahan tuli KTK:n ensimmäinen pääsihteeri ja Anssi Kuuselasta sekä 
Lasse Alangosta myöhemmin KTK:n puheenjohtajia.



20



21

Erkki Hintikainen: Sähköteknikot moottorina

Yhdistysten perustamisella on aina omat lähtökohtansa, joista se 
ammentaa käyttövoimansa. Näin on myös meidän kuntateknisten 
organisaatiolla. Pyrin osaltani valottamaan tapahtumia ja syitä jotka 
vaikuttivat järjestömme syntyyn.

Tullessani 1955 vastavalmistuneena sähköteknikkona töihin Hel-
singin kaupungin sähkölaitokselle (HKS) olin, niin kuin moni 
muukin teknikko - suurella T:llä. Koska työllisyystilanne oli tuol-
loin hyvä teollisuuden ja koko yhteiskunnan jälleenrakentamisen 
takia, riitti teknikoilla kysyntää. Meidänkin kurssilta HKS palkkasi 
yhdeksän teknikkoa. Kunnilla vallitsi tuolloin virkajärjestelmä, 
johon liittyvää palkkajärjestelmä valvoi kunnissa palkkalautakunta. 
Palkkaus laahasi yksityistä sektoria jäljessä, mutta loma- ja eläke-
edut olivat parempia kuin yksityissektorilla. Ammattiliittojen rooli 
ei tuntunut tuolloin kovin tärkeältä. Pikapuoliin kuitenkin selvisi, 
että liitot vaikuttivat ns. vanhan neuvotteluoikeuslain (NOL -44) 
puitteissa kaupungin virkapalkkojen tarkistuksiin tekemällä koro-
tusesityksiä palkkalautakunnalle kuoppakorotuksista. Samaa kautta 
kulkivat myös laitoksen esitykset virkojen perustamisista ja pal-
kantarkistuksista. Siirtyminen työsuhteisiin toimiin alkoi lisääntyä, 
koska silloin työnantaja pystyi itsenäisemmin vaikuttamaan palk-
kaukseen. Tehtävieni muuttuessa siirryin työsuhteeseen ja ”möin” 
virkani parista palkkaluokasta. Tätä kehitystä Kaupunkiliitto ja 
Kunnallisliitto pyrkivät rajoittamaan antamalla ns. kiintopistevir-
kasuosituksen myös työsuhteisille. Virkasuhdetta pidettiin kovassa 
arvossa, koska nähtiin sen turvaavan virkamiehen aseman ja erotta-
mattomuuden, sekä eläke-edut.

Suurin osa sähkölaitoksen teknikoista oli sähköalan teknikkoja, 
joten porukassa syntyi ajatus perustaa oma yhdistys Helsingin 
alueelle. Niinpä Sähköteknikot ry. perustettiin 1957. Siihen liittyi 
sähköteknikoita yksityissektorilta ja kunnista. Motiivinahan oli 
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sähköteknikoiden ammattinimikkeen arvostuksen lisääminen mm 
koulutuksellisesti ja oikeudellisesti. Ideaa levitettiin muualle Suo-
meen ja niin perustettiin Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry.(SSTL) 
paikallisyhdistysten yhteistyöelimeksi. Liitto pyrki mukaan myös 
työmarkkinatoimintaan Sähkötyönantajien liiton kanssa. Yritys 
kaatui kuitenkin Teknisten Liiton vastustukseen. Siksi pääpaino 
liiton toiminnassa suuntautuikin koulutuksellisiin ja oikeudellisiin 
kysymyksiin, joista tehtiin esityksiä valtionhallinnolle. Täydennys-
koulutuksena järjestettiin ajankohtaisista aiheista sähköteknillisiä 
koulutuspäiviä eri puolilla Suomea

Teknikkoaate tuli laajemminkin ajankohtaiseksi ja niinpä SSTL:n 
ja Valtion Teknikoiden Liiton (VTL) aloitteesta saatiin Suomen 
Koneteknikkojen Liitto ry ja Suomen LVI-teknikkojen Liitto ry mu-
kaan perustamaan Suomen Teknikkojen Keskusliitto (STKL 1968). 
Tällä oli myöhemmin huomattavaa merkitystä kuntien teknikoiden 
järjestäytymisessä.

Sähkölaitoksella oli jo 1965 perustettu epävirallinen Sähkötekni-
koiden alaosasto, joka osallistui aktiivisesti sähkölaitoksen henkilös-
töpolitiikkaan mm. tuotantokomiteassa (Erkki Hintikainen ja Osmo 
Oksa), työturvallisuustoimikunnassa (Eilo Hakulinen) ja luottamus-
miestehtävissä (L.enni Konttila). Tämän vaikuttamisen mahdollisti 
laki Tuotantokomiteoista. Loimme alaosastolle yhdysmiesverkoston 
toiminnan aktivoimiseksi ja tiedon kulun turvaamiseksi. HKS:lle  
perustettiin henkilökuntakerho jolla oli monipuolista harrastustoi-
mintaa. Se mahdollisti laajan kontaktipinnan henkilöstön piirissä 
auttaen näin yhteydenpitoa ja jäsenhankintaa.

Järjestäytymiseni ay-toimintaan tapahtui 1962 Helsingin Kunnallis-
virkamiesyhdistyksen (KVL) paikallisyhdistykseen työkavereiden 
mallia noudattaen. Sähkölaitoksella toimi KVL:.n teknikoiden ala-
osasto, joka teki ehdotukset palkkaluokkien tarkistuksista KVL:n 
paikallisyhdistykselle. Se valitsi myös luottamusmiehen. Ajan 
kanssa ilmeni, että sähkölaitoksella teknikoita oli järjestäytynyt 
myös Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liittoon (KTV), 
Kuntien Teknillisten Toimihenkilöiden Liittoon (KTTL) ja Kuntien 
konemestareihin.
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Virka- ja palvelussuhteen ehtoihin vaikuttivat järjestöt, joilla oli 
NOL-44:n mukaiset neuvotteluoikeudet. Ne oikeuttivat järjestöt 
tekemään esityksiä oleellisesti palvelussuhteeseen vaikuttavista sei-
koista. Helsingissä näitä teknikkojärjestöjä olivat mm. Kunnalliset 
Rakennusmestarit, Kuntien Konemestarit, Kuntien Teknikoiden ja 
Työnjohtajien liitto. 

Meillä heräsi Heikki Auteron, Sähköteknikot ry:n sihteerin kanssa 
ajatus pyrkiä neuvotteluosapuoleksi NOL-44:n perusteella. Asia sai 
kannatusta Sähköteknikoiden HKS:n alaosastossa ja niinpä teimme 
mallisäännöt yhdistykselle, joka sai nimen Kunnalliset Sähkötek-
nikot. Näissä toimissa sain paljon tukea Valtion Teknikoiden Liitto 
VTL ry:n puheenjohtajalta Rainer Partaselta, joka oli myös Suomen 
Teknikkojen Keskusliitto ry:n puheenjohtaja. Kävimme mm. Tu-
russa ja Lahdessa esittelemässä KTTL:n teknikoille tavoitteita luoda 
TKL:sta kattava teknikoiden etujärjestö. KTTL:lle ja Suomen Kone-
päällystöliitolle mm. kuuluminen STTK:hon tuli esteeksi TKL:ään 
liittymiselle. 

Viedäksemme kunta-alan sähköteknikoiden asiaa eteenpäin esi-
timme Suomen Sähköteknikkojen Liiton hallitukselle 1966 Kunnal-
liset Sähköteknikot -nimisen järjestön perustamista. Emme saneet 
kuitenkaan hallitukselta kannatusta, koska hallituksen KVL:läiset  
ja KTV:läiset  edustajat hylkäsivät ajatuksen. Vastustuksesta huo-
limatta Kunnalliset Sähköteknikot ry perustettiin vuonna1969 
erilleen Sähköteknikoiden Liitosta. Yhdistys toimi alkuun ilman 
jäsenmaksutuloja vapaaehtoistyön pohjalta. Oletimme, että Säh-
köteknikkojen Liiton piiriin järjestäytyneet kunta-alan teknikot 
olisivat oitis lähteneet tukemaan omaa järjestöä, kun se ei vaatinut 
edes taloudellisia panoksia. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kun myös-
kään liitto ei lähtenyt tukemaan toimintaamme, ei ollut ihme, että 
epäileviä ”Tuomaita” riitti. Epäiltiin mm. ettei yhdistyksellä olisi 
voimavaroja hoitaa jäsentensä edunvalvontaa. Tällöin unohdettiin 
tärkein voimavara, eli oma tahtotila jolla asetetut tavoitteet voidaan 
toteuttaa.

Osasto järjesti mm kokouksen, jossa päätettiin pidättäytyä oman 
auton käytöstä, koska korvauksia ei ollut tarkistettu kustannusten 
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nousua vastaamaan. Toimenpiteen seurauksena laitos joutui liisaa-
maan autoja työajoihin teknikkokunnalle.

KVL ei miellyttänyt

Ollessani SSTL:n edustajana Kunnallisvirkamiesliiton perustamassa 
Kunnallisten Viranhaltijain ja Toimihenkilöiden Neuvottelukunta 
(KVTN 1966) totesin, että se oli perustettu tukemaan KVL:n toi-
mintaa  järjestöpoliittisesti eikä edunvalvonnan tehostamiseksi. 
Samoin kokivat ilmeisesti muutkin tekniset. He edustivat seuraavia 
rekisteröityjä yhdistyksiä: Kuntien Insinöörit, Kuntien Rakennus-
mestarit, Kunnallisinsinöörit ja Arkkitehdit, Kuntien Konemestarit, 
Kuntien Teknillisten Toimihenkilöiden Liitto, Maanmittausinsinöö-
rien Liitto, Maanmittausteknikoiden Liitto ja Suomen Rakennusin-
sinöörien Liitto. Kyseinen neuvottelukunta ilmeisesti paremminkin 

Kuvassa neuvottelupäälliköt Esko T. Aro (KTN) ja 
Pentti Hakola (KT). 
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petasi teknisten tarvetta itsenäiseen toimintaan kuin vahvisti KVL:n 
asemaa. Näistäkin asetelmista lähti liikkeelle halu luoda teknisille 
oma keskusliitto. Kuntien Insinöörien aloitteista ja Valtion Teknil-
listen Keskusliiton (VTK) tuella kuntapuolen järjestöt perustivat 
neuvotteluryhmän, jonka tehtäväksi tuli kartoittaa VTK:n mallin 
mukaista keskusliittoa kuntapuolelle.

Kuntateknisten järjestäytymistä vauhdittivat valmis teil la olleet jul-
kisen sektorin menet te ly ta pa lait, joi lla mah dol lis tet taisiin sopimus ten 
teko virka- ja työ eh tosopimuksista työnanta jan ja edustavim pien pal-
kan saa jajär jes töjen kesken. Lain voi maantulo jättäisi pie net järjestöt 
mm. tek niset vaille sanan val taa sopi musas iois sa.

Teknisten yhteistoimintaa kuntapuolella kehittämään perustettiin 
vuonna 1969 toimikunta, johon kuuluivat: puheenjohtajana Di Olli 
Laine (KIA) ja jäseninä rkm Lauri Anttila (KRL), ins. Taisto Mursula 
(KI), konem. Aale Puttonen (KKM), tekn. Eino Jumppanen (KTTL), 
tekn. Anssi Kuusela (MMTL) ja tekn. Erkki Hintikainen (KST).

Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa järjestön muodostavat 
kutakin koulutustasoa vastaavat liitot, eli teknillinen korkeakoulu-
diplomi-insinöörit, teknillinen opisto-insinöörit ja teknillinen 
koulu -rakennusmestarit ja muut teknikot. Ongelmaksi muodostui 
teknikoiden edustus. Kuntapuolella ei ollut Valtion Teknikkojen 
Liittoa vastaavaa ryhmittymää. 

Teknikkoliiton luomiseksi perustettiin toimikunta, johon kuuluivat: 
konem. Aale Puttonen (KKM), tekn. Anssi Kuusela (MMTL), tekn. 
Erkki Hintikainen (KST) ja tekn. Eino Jumppanen (KTTL). Teknik-
kokunnan kokoamiseksi kattamaan koko kenttä, Erkki Hintikainen 
kävi esittelemässä asiaa sähkölaitoksen kone- ja LVI-teknikoille. 
KST:n sääntöjä mukaellen muotoiltiin pikaisesti mallisäännöt mo-
lemmille ryhmille yhdistysten perustamisen jouduttamiseksi. Näin 
saatiin kasaan eri koulutustasoja edustavat teknikkojärjestöt neuvot-
telemaan jatkotoimista yhdessä KTTL:n kanssa.

Toimikunnan työn tuloksena päätettiin perustaa teknikkojen yhteen-
liittymä ja sen sääntöjä valmistelemaan nimettiin sääntötoimikunta, 



26

jonka kokoonkutsujana toimi Heikki Autero ja jäseninä Anssi Kuu-
sela sekä Aale Puttonen.

Kaiken tämän työn jälkeen teknikkokunta oli valmis perustamaan 
kuntapuolen teknikkojärjestöä. Yhdistys perustettiin ja sille hy-
väksyttiin säännöt Oltermannin Killassa 29.4.1970. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Aarne Vauhkonen. Perustamissopimuksen 
allekirjoittivat Kunnalliset Sähköteknikot ry, Kuntien Konemestarit ry, 
Maanmittausteknikkojen liitto ry, Kuntien LVI-teknikot ry ja Kuntien 
Koneteknikot. 

Kokous valitsi liiton puheenjohtajaksi Erkki Hintikaisen, varapu-
heenjohtajaksi Anssi Kuuselan, sihteeriksi Aale Puttosen, varainhoi-
tajaksi Eero Salmisen sekä tilintarkastajiksi Heikki Auteron ja Keijo 
Tengströmin. Ulkopuolelle jäi KTTL koska se katsoi jäsenyyden ra-
jaamisen vain teknikkotutkintoon heille sopimattomiksi.Myöskään 
KTTL yhdistyksen keskusjärjestö STTK ei ollut asialle myötämie-
linen. Jälkeenpäin ajatellen olikohan se jo ennakkovaroitus tulevasta 
boikotoinnista.

Näillä voimin teknikot lähtivät rakentamaan KTK:a. Myöhemmin 
mm. yhdessä VTK:n kanssa perustettiin Teknisten Yhteisjärjestö 
(TYJ), jonka piti koota kaikki tekniset saman katon alle. Sopija-
osapuolen aseman hankkiminen johti kuitenkin järjestäytymiseen 
STTK:n riveihin.
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SKT:n toinen puheenjohtaja Anssi Kuusela 
ja kolmas puheenjohtaja Erkki Aalto vah-
dinvaihtokuvassa vuodelta 1975.
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Anssi Kuusela: STTK:n kannatuksessa puntit tasan

Aulis Anttila haastatteli vuonna 1995 Anssi Kuuselaa SKT 25 vuotta 
historiikkiin. Seuraavassa Aulis Anttilan kokoamaa haastatteluantia.

Anssi oli Maanmittausteknikkojen Liiton pääsihteerinä mu ka na 
alusta alkaen KTK:a valmistavassa työryhmässä. SKT:n hal lituk sen 
en sim mäisessä järjestäytymiskokouksessa hänet valit tiin ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi. Hän joutui hoitamaan puheen johtajan 
tehtäviä vuoden 1971 alusta kun Ekki Hintikainen siirtyi pois kunnan 
palveluksesta ja otti vastaan KTK:n oto pääsihteeri tehtä vät. Vuonna 
1973 työ taistelun valmistelut ja lakon johto lanke sivat hänelle lisä-
tehtävinä. Vuonna 1975 hänet valittiin KTK:n pu heenjoh ta jaksi ja 
hän jätti SKT:n puheenjohtajuuden. Hänen KTK:n puheenjohta-
juutensa kesti vuoteen 1981, jolloin hän siirtyi hoitamaan STTK:n 
talouspäällikön tehtäviä, joissa jat kaa edelleen. Kaiken tämän ohella 
hän on  hoitanut KMT:n varainhoitajan tehtäviä.

Maanmittausteknikoiden mukaantulo KTK:a rakentamaan oli 
Anssin mielestä täysin loogista, koska valtionhallinnon palve luksessa 
olevat mittarit kuuluivat VTK:hon. Vaikka suurin osa mittareista 
kuuluikin KVL:oon, ei se ollut esteenä oman teknisen alan järjes tön 
luomiselle kunta puolelle. Myös he olivat tyyty mättömiä KVL:n 
toimintaan vaikka olivatkin mukana KVL:n ns. tek nisten neuvotte-
lu kunnassa KVTN:ssä. Orientoituminen KTK-or ganisaatioon oli 
helppoa, koska heillä oli nuorena järjestönä hyvät yhteydet jäsen-
kenttään. Koska teknikoilla ei ollut yh teis tä organisaa tiota, jota 
KTK:n muut järjestöt edel lyttivät tuli tek nikkojär jestöille kiire 
kasata oma organisaationsa. Konemes tarei den, maanmittareiden 
ja sähköteknikoiden lisäksi oli luota va muille teknikoille järjestäy-
tymismalli. Tämä toteutettiin yh teis työssä Teknikkojen Keskusliiton 
kanssa, jonka puheenjohtaja Rainer Partanen myös Valtion Teknik-
kojenliiton puheen johtajana avusti. 
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Kysymykseen miksi mittarit eivät liittyneet ko TKL:n piiriin ja siten 
tukeneet kokonaisvaltaista teknikko kunnan jär jestäytymistä, Anssi 
totesi, että asia on ol lut jatkuvasti esillä ja on kai vieläkin, mutta 
pää tös on jäänyt siitä kiinni kun ei ole sel keästi tiedos tettu liitty-
misen etuja.

SKT:n puheenjohtajakausi sujui Anssin mielestä hyvässä yhteis työssä 
ja työtä uudella järjestöllä riittikin. Mm alkuvai heessa toimihenki-
löiden kuluja SKT ei pystynyt korvaamaan, vaan ne maksoi ao alayh-
distys jos maksoi. Jäsenhankinta uusien ryhmi en ja "maakunnan" 
piiristä, tiedotus, jäsenrekisterit, jäsen maksu jen hoito jäsenil tä 
ja edelleen KTK:lle ym asiat oli saata va kun toon. VTK:n liityttyä 
STTK:hon kun Teknisten Yhteisjärjes tö ry:n puit teissa ei saatu ke-
rättyä riittävää järjestö voimaa neuvotte luoi keuksien hankkimiseksi 
asia tuli myös SKT:n halli tuksen kä sitte lyyn KTK:n osalta. Anssi 
toteaa kuinka tämä tule vai suuden kannalta oleellisen tärkeä asia oli 
kaatua negatii visiin asentei siin Teknis ten Liittoa ja STTK:a kohtaan. 
STTK oli tuolloin mel kein yhtä kuin TL, koska Konepäällystöliito 
hoiti asi ansa omassa sopi muspiiris sään yksityissektorilla ja muiden 
järjes töjen kuten KTTL ja STAF edustus oli vähäinen. Kun SKT :ssa 
äänestet tiin STTK:oon liittymi sestä menivät äänet tasan. Anssi oli 
äänestänyt liittymisen puo lesta ja totesi, että puheenjohtajan ääni 
ratkaisi asian liitty mi sen puolesta. Tutkittuaan myöhemmin SKT:n 
sään töjä hän oli toden nut, että asia olisi tullut ratkais ta ar valla. Hu-
vittuneena hän toteaa kyseisen liitty misen tapah tu neen sääntöjen 
vastaisesti, mutta jäsenkunnan eduksi, sillä ero VTK:sta ja STTK:sta 
olisi merkinnyt työtais telumahdolli suuksien murenemista pitkäksi 
aikaa, ehkä lopullisesti kuntapuo lella.

Maanmittausteknikoiden ja konemestareiden olemassa olevan 
jäsen kunnan pohjalle rakennetun SKT:n jäsenmäärä alkoi kasvaa 
tasai sesti lähinnä sähköteknikoiden jäsen hankinnan kautta ja alun 
n.300 nousi jo työtaisteluun mentäessä -73 n.400:aan jäseneen Oli 
kuitenkin varsinainen tahdon näyte, kun KTK n.1800 jäsenellä antaa 
kunta työnan tajal le lakkovaroituksen. Lakon jälkeen jäsen määrä 
onkin kasvanut kohtuullisen hyvin. Kaiken kaikkiaan myös KTK:n 
puheen joh ta ja na hän on ollut tyytyväinen SKT:n rooliin kuntatek-
nisten edun val von nassa.
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Kysymykseen miten hän on kokenut kentän vaatimukset organisaa-
tiouudistuksesta paikallistoimintaa suosivam maksi hän toteaa asian 
olleen esillä useasti, joten sillä on painoarvoa. Muu tosesitykset ovat 
kuitenkin olleet liian radikaaleja hallin nol le, joka on mieluum min 
säilyttänyt vanhan mallin.
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Erkki Aalto
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Erkki Aalto: Hinnoittelu ja tekstimuutokset 
työllistävät

Aulis Anttila haastatteli Erkki Aaltoa SKT:n 25 vuotishistoriikkiä 
varten.

Erkki tuli toimintaan mukaan sähköteknikoista jo var haisessa vai-
heessa ja otti auliisti tehtäviä hoitaak seen. KST:n puheen johtajan 
tehtävistä hän siirtyi SKT:n puheenjohtajaksi v.-75 ja tultuaan va-
lituksi Helsingin kaupungin pää luottamusmieheksi hän luopui pu-
heenjohtajan tehtä västä v.-83. Luottamusmiestehtävässään hän näki 
KTK:n varsi naisen toiminnan työkentän ja mitalin toisen puolen.

Erkin kokemukset v-63 valmistumisen jälkeen ay-toimin nas ta ovat 
yksityissektorilta, jossa hänet Valmetilla värvät tiin heti ensimmäisenä 
päivänä Teknisten Liittoon. Myöhemmissä työ paikois sa Helsingin 
Ström ber gil lä, Suo men Sokerilla eikä myöskään Ho neywell`llä ollut 
tek ni sillä mitään ay-toimin taa. Helsingin kaupungin vesi lai tok sella 
ensimmäinen yh teydenotto näissä mer keissä oli Erkki Hintikai sen 
kutsu osallistua Kunnal listen Sähkö tek nikoiden perustavaan koko-
ukseen vuonna 1969. 

Isä Aalto oli sodan jälkeen aktiivinen TL:n yhdysmies Val me tilla ja 
vaikutti STTK:n neuvotteluoikeuksien hankki miseen mm paikal-
lisena lakkopomona. Sieltähän ne juuret juontavat kiinnostukseen 
ay-toimin nasta. Suomen Kuntien Teknikoi den perustamiseksi, joka 
oli edellytys tekni koiden ko koamiseen KTK:ssa, tehtiin innolla paljon 
uh rautu vaa työtä. Sähköteknikoiden ja konemestareiden laajan poh-
jus tustyön avulla saatiinkin joukot Helsingissä kasaan. Myönteistä 
toiminnassa oli myös tutustu minen muihin kaupungin teknikoihin 
ja insinööreihin, joista yllättä en löytyi samanhenkisyyttä. SKT:n 
halli tukseen Erkki valittiin vuo deksi 1970 ja KST:n puheen johtajaksi 
vuonna 1972.  Nämä alkuvuodet olivat reipashenkis tä pionee-
rikaut ta, jol loin luotiin pohjaa koko kunta teknisten edunval von nalle. 
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1973 neuvot te lu oi keus lak koon, josta olisi juttua enem män kin, 
Erkki osallistui KST:n puheenjohtaja na ja H:gin paikal lisosaston 
lakko toimikunnassa. SKT:n puheenjohtajakau si 1975-1982 kului 
VES:n ja TES:n hin noittelu-ja tekstimuutoksia ajetta es sa. Jäse-
nistön saa minen mukaan tähän työhön tapahtui mm se minaareja 
jär jestämällä ja paikallistoimintaa organi soimalla. Jäsen järjestöjen 
kesken työskentely sujui yleensä kitkatta, vaikka edustuspaikoista 
ja eri ammat tikuntien välisistä palkka luokis ta oli pieniä ongelmia. 
Varsinkin uusien ryhmien kuten metsäteknikoi den ja ter veystekni-
koiden osalta oli vaikeuksia saada neuvotte luissa työnantajan kanssa 
heidät  teknik ko-hin noit te lun piiriin. 

Tultu aan vali tuk si vuonna 1980 Helsingin kaupungin pää luot ta-
mus mie hek si ja toi mies saan samanai kai sesti SKT:n ja KTK:n hallin-
nossa vuoteen -82 hän totesi toiminnal li sen ristirii dan pai kal lisen 
edun valvon nan ja KTK:n hallin nollisen organi saation välillä. Vaikka 
hal linnossa oli keskusteltu pai kallisorganisaation aseman vahvista-
misesta, ei voima va roja ja vaikutusmahdollisuuksia KTK:n toimin-
taan, Erkin mukaan paikallistasol le ollut saatavissa jäsen järjes töjen 
kautta tapahtu vassa päätöksente ossa. Näke myserot toiminnan 
tehostami seksi hui pentuivat välirik koon pää kaupunkiseudun pää-
luottamus miesten ja KTK:n jäsenjär jestöjen kesken. Lopullisena, 
tuhoontuomittuna yrityk senä korjata organisaati ota KTK:ssa 
hän lähti muiden pää- ja luottamusmiesten kanssa perusta maan 
Kunnal lis teknisten ammattiyh distystä (KTA). Tämän toi menpiteen 
KTK:n jäsenjärjestöt katsoivat sääntöjensä ja järjestö päätöstensä 
vastaiseksi toiminnaksi ja erotti vat KTA:n puuhamiehet, Erkin 
muiden mukana. KTA:n toi minnan kui vuttua näin kokoon ei ay-
toiminta muissa kaan järjes töissä ole kiinnostanut ja Erkki jäi sivus-
taseuraajaksi ay-liikkeen suhteen. Hänen toivomuksensa asioiden 
nyky tilan korjaami seksi on, että järjestöt vakavasti tar kistaisivat toi-
mintojaan ajan vaatimuksia ja jäsenistön tarpeita vastaamaan. Vain 
radikaaleilla toimilla ay-liike voi säilyttää asemansa yhteiskunnan 
vaikuttajana jatkossa.

Lasse Alanko tuli mukaan toimipaikkansa Tampereen Kaupungin 
Liikennelaitoksen teknisten luottohenkilönä. Tässä hänen kerto-
muksensa SKT järjestötyönsä alkutaipaleelta.
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Lasse Alanko
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Lasse Alanko: KVL:n kautta KTK:oon

Olen valmistunut teknikoksi, autotekniikan opintosuunnalta, Tam-
pereen Teknillisestä oppilaitoksesta 1966. Työpaikkani oli tuolloin 
Valtion Rautatiet, VR, Tampereen rautatieaseman veturitalleilla 
viilarina. Itse asiassa toimin varsinaisesti diesel-moottoriasentajana, 
mutta niin uudenaikaista ammattinimikettä ei VR:n silloinen 
sopimus tuntenut, vaan toimittiin höyryveturikauden aikaisilla 
ammattinimikkeillä. 

Ammattijärjestötoimintaan en millään tavalla osallistunut. Olin 
tosin aiemmin työskennellessäni eri metallitehtaissa ja liittynyt 
Tampereella varsin kuuluisaan SAK:laiseen "metalli seiskaan". Toi-
mintaan en osallistunut muutoin kuin että joskus työttömänä olles-
sani olen saanut työttömyyskorvausta. VR:llä oli myös korjaamon 
ammattiosasto, mihin en kuitenkaan liittynyt, eikä tosin paljoa 
pyydeltykään.

Teknisten Liitto, TL, oli tuolloin jo hyvin aktiivinen hankkimaan 
opiskelijoista uusia jäseniä. Teknisten Liitto oli saanut luvan esit-
telytilaisuuksien pitämiseen TEKU:ssa valmistuville opiskelijoille. 
Minäkin osallistuin ja tulin liittyneeksi TL:oon. VR:llä minulla olisi 
ollut työpaikka myös työnjohtajana, mutta ei vakinaista virkaa. Kun 
sitten keväällä 1966 tuli Liikennelaitoksella haettavaksi vuorotyön-
johtajan virka, hain sitä ja tulin valituksi. 

Työnjohtajana Liikennelaitoksella jouduin sitten välittömästi tutus-
tumaan kunnan työntekijöiden tuntipalkka-sopimukseen korjaa-
motyöntekijöiden osalta ja myöhemmin myös kuljettajien osalta. 
Nämähän olivat silloin KTV:n (nyk. JHL) tekemiä sopimuksia. 
Itseäni koskeviin ja virkaan liittyviin ehtoihin ei juurikaan tullut 
tutustuttua. Jatkoin TL:n jäsenenä muistaakseni noin vuoden 1967 
loppuun. Tässä vaiheessa oli jo selvinnyt, että muut tekniset TKL:lla 
kuuluivat pääosin Kunnallisvirkamiesliittoon, KVL, johon minäkin 
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sitten liityin. 

Tässä vaiheessa meitä teknisiäkin alkoi hiukan kiinnostaa nämä vir-
kaan liittyvät ehdot ja erityisesti palkkaus. Virkaehtosopimuksethan 
olivat tuolloin vielä tuntematon käsite. Vuonna 1968 minut valittiin 
TKL:n Huoltomestarin virkaan ja vuorotyönjohtajaksi tuli Pertti 
Eräniitty, jonka kanssa olimme vanhoja opiskelutovereita Tekun 
ajoilta. Myös TKL:n Liikenneosaston Ajomestarin virkaan oli valittu 
kolmas autoteknikko, Asko Järvinen.

Pertti Eräniitty on sittemmin vaikuttanut KTK/SKT:ssa voimakkaasti 
erityisesti Tampereella KTK:n Patossa, mutta myös valtakunnan 
tasolla, mm. SKT:n jäsenjärjestön KT:n (silloiselta nimeltään Kun-
nallisteknikot) puheenjohtajana. Asko Järvinen on aktiivisesti osal-
listunut varsinkin silloin alkuaikoina TKL:n teknikoiden edustajana 
eri teknikkojärjestöjen vuosi- ym. kokouksiin.

Näin meitä oli kolme nuorta teknikkoa johtamassa varsin suuria 
osakokonaisuuksia TKL:n organisaatiossa ja kaikki ns. peruspal-
kalla ilman ikälisiä. Tehtävät vastaanottaessamme ei tuo palkka ollut 
tuntunut niin ratkaisevan tärkeältä. Pian tietysti huomasimme, että 
johdettavamme tuntipalkkaiset saivat erilaisine lisineen parempaa 
palkkaa. Tavanomaisin vastaus palkankorotus-esityksiimme oli "että 
saatte sitten aikanaan ikälisiä" ja että viran palkkaluokan muutok-
seen pitää saada jonkun kaupungin ylemmän "viranomaisen" päätös.

Joskus 60-luvun lopulla sovittiin näitä ensimmäisiä "Tupoja". Oli-
siko ollut joku "Liinamaa I" ja/tai "II", joissa oli jo jotain paikallisia 
järjestelyvaraeriä käytettävissä. Niistä ei meille teknisille, ainakaan 
Liikennelaitoksella, mitään herunut. Kiinnostuksemme tähän am-
mattijärjestötoimintaa ikään kuin "heräsi" näihin aikoihin. Olimme 
myös pettyneitä KVL:n toimintaan. KVL:n Tampereen yhdistys oli 
hyvin naisvaltaista jäsenistöltään, myös TKL:n osalta ja näissä pai-
kallisten järjestelyerien käytössä me miesvaltaiset nuoret tekniset 
jäimme luonnollisesti ilman korotuksia.

Kaiken lisäksi jossain tässä vaiheessa minulle kävi myös niin, että 
tulin valituksi Kunnallisvirkamiesliiton Tampereen yhdistyksen 
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(TKVY) hallitukseen. Valinta tuli minulle yllätyksenä enkä tiennyt 
siitä mitään ennen kuin vasta valinnan jälkeen. Paheksuin hieman 
tuota menettelyä, enkä sittemmin juurikaan osallistunut ko. halli-
tustyöskentelyyn. Sillä varsin pian kävi ilmi, että KVL ei hoitanut 
teknisten etuja eikä yrityksistä huolimatta edes halunnut ottaa niitä 
hoidettavakseen. Meille TKL:n teknisille alkoi tuolloin ilmaantua 
muitakin teknisten järjestäytymiskuvioita. Niitä kantautui Tampe-
reelle paitsi Helsingistä myös mm. Turun suunnasta.

Autoalan teknisillä ei tuolloin ollut kunta-alalla mitään ammatillista 
järjestöä (kuten esim. rakennusmestareilla) tukenaan. Aloimme 
selvitellä tätä järjestökuviota Pertti kanssa, mukana oli myös Juhani 
Ruusunen, joka oli jo hiukan vanhempi teknikko Nekalan varikolla. 
Minä otin sittemmin yhteyttä Teknisten liiton Tampereen osaston 
autoalan yhdysmieheen ja sain tietää, että ainakin Turussa toimi 
kunta-alalla Kuntien teknisten liitto ja mahdollisesti myös Lahdessa. 
Olin muistaakseni yhteydessä ainakin Turkuun. Sovittiin turku-
laisten kanssa jonkinlaisen infotilaisuudenkin järjestämisestä Tam-
pereella. Tilaisuutta ei muistaakseni kuitenkaan saatu järjestettyä, 
mutta puhelimitse kyllä konsultoitiin. Jotenkin minulle jäi sellainen 
"sivumaku" asiasta, että KTL ei ollut oikein tosissaan kiinnostunut 
muutamasta tamperelaisesta autoteknikosta.

Kun sitten kuulimme, että Helsingissä ollaan perustamassa kunnalli-
selle alalle teknisten omaa liittoa, kiinnostuimme luonnollisesti siitä. 
Omalta osaltani sanoisin, että Erkki Hintikaisen "agitaatiomatka" 
Tampereelle oli ratkaisevan tärkeä tapahtuma. Tilaisuus pidettiin 
muistaakseni ravintola Voiman kuuluisassa Kyöpeli-kabinetissa, 
jossa vuosien kuluessa on ratkottu monia tärkeitä asioita. Sittemmin 
Tampere on ollut eräs KTK:n vankimpia tukialueita. Hintikaisen 
esitys oli niin vakuuttava, että me TKL:n teknisetkin innostuimme 
asiasta.

Tuon agitaatio-tilaisuuden jälkeen me TKL:n tekniset pohdimme 
tätä uutta järjestäytymisvaihtoehtoa ja päätimme lähteä siihen mu-
kaan. En nyt muista oliko SKT:ta tuolloin vielä perustettu, mutta 
ainakin sen jäsenjärjestöjä "haalittiin kasaan". Meillä autoteknikoilla 
ei ollut ennestään mitään sellaista järjestöä takanamme, jonka 
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kautta olisimme asioitamme voineet hoitaa. Kuulimme nyt että on 
perustettu tai ainakin perusteilla sellainen Kuntien Koneteknikot-
järjestö, jonka kautta me autoteknikotkin voisimme liittyä tähän 
KTK/SKT-ryhmittymään. Sähköteknikoilla ja maanmittareilla oli 
jo omat järjestönsä ja samoin tietysti jo vanhoilla "järjestöjyrillä", 
konemestareilla.

Pertti Eräniitty ei tuolloin kuulunut mihinkään ammattijärjestöön 
ja sovimmekin Pertin kanssa, että hän liittyy tuohon Koneteknikko-
yhdistykseen ja me muut katselemme vähän aikaa tuleeko tuosta 
uudesta järjestöstä yhtään mitään. 

Muistelen, että emme kovin pitkää aikaa odotelleet. TKL:n tekniset 
erosivat sittemmin yhtaikaa yhteisellä erokirjeellä KVL:sta. Lii-
tyimme kukin oman teknisen alan KTK-laiseen järjestöön, teknikot 
Skt-laisiin järjestöihin ja insinöörit Kuntien Insinööreihin. Näin 
aloittelimme täällä Liikennelaitoksella tätä teknisten omaa ay-toi-
mintaa. Olimme myös heti mukana, kun Tampereelle perustettiin 
SKT:n Tampereen alaosastoa. Tampereen Sähkölaitos oli tietysti se 
tärkein teknisten tukikohta. Sen piiristä ovat nousseet monet KTK-
laiset alkuaikojen toimijat. 

Merkittävä rooli on ollut varsinkin Timo Haapalla ja Seppo Kaivo-
lalla. Alkuaikoina myös Matti Rahikainen toimi aktiivisesti SKT:n 
Tampereen alaosaston puheenjohtajana ja myös Paikallistoimikun-
nassa, Patossa, ollen myös vuoden 1973 lakossa lakkotoimikunnan 
puheenjohtajana, "lakkokenraalina". Myöhemmin Rahikaisen yh-
teiskunnallinen toiminta suuntautui toisaalle, politiikan pariin. 

Osa meistä Liikennelaitoksen teknisistä tuli myös vedetyksi toimin-
taan mukaan. Allekirjoittanut tuli Rahikaisen jälkeen SKT:n ala-
osaston puheenjohtajaksi ja sitä tietä myös KTK:n Paton sihteeriksi. 
Välillä keskityin lähinnä omiin virkatehtäviini, kunnes 1990-luvun 
alussa tulin valituksi Kunnallisteknikoiden puheenjohtajaksi ja sitä 
tietä myös SKT:n puheenjohtajaksi.

Pertti Eräniitty on toiminut pitkään Tampereen Patossa (ja sen 
jälkeisessä KTN:n paikallisyhdistyksessä). Hän on toiminut myös 
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Kuntien Koneteknikoissa sekä myöhemmin Koneteknikoiden "jäl-
keläisessä" Kunnallisteknikoissa puheenjohtajana. Myöhemmin 
mukaan tullut Leo Salmi oli Tampereella luottamusmiehenä ja on 
sittemmin toiminut pitkään Kunnallisteknikoiden (nyk. Koulutetut 
Tekniikan Asiantuntijat KT ry) sihteerinä. 

Näin on tultu tähän päivään, jolloin kirjoitellaan SKT:n 40-vuotisen 
taivalluksen historiikkia. Tässä on tarkasteltu tuon alkuajan taival-
lusta eräältä hiukan poikkeukselliselta kuntatekniikan alueelta. Kun 
nyt katsomme taaksepäin, voimme oikeastaan aika ylpeänä nähdä 
tuon 40 vuoden aikajakson, jossa me autoteknikotkin omalta pie-
neltä erityisalueeltamme olemme olleet kehittämässä teknikoiden 
edunvalvontaa. 

Tänä päivänä ei teknikoita enää edes kouluteta. Teknilliset oppi-
laitokset ovat nyt Ammattikorkeakouluja. Niistä valmistuu AMK-
insinöörejä. Toivon, että nämä nuoret, valmistuvat insinöörit, 
löytävät nämä meidän kehittämämme edunvalvontakuviot ja 
jatkaisivat tällä viitoittamallamme tiellä, jotta heidän ei tarvitsisi 
lähteä aivan tyhjästä liikkeelle, kuten meidän 40-vuota sitten. Tek-
niikka on tietysti laajasti muuttunut, mutta työtehtävät ovat sa-
moja esimies ja asiantuntija tehtäviä kuin mitä meilläkin on ollut. 
Toivotan SKT:lle ja sen jäsenjärjestöille menestyksellisiä vuosia tek-
nillisten erityisasiantuntijoiden edunvalvojana tulevaisuudessakin. 
.....niin että voimme todeta niin kuin 25-vuotishistoriikissä totesin.... 
”SKT on voimissaan”!
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Eilo Hakulinen, yksi perustajakokoukseen osallistujista.
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Kuinka kaikki alkoi eli järjestön synty

Ammatillis-aatteellisten teknikkojärjestöjen toiminta aktivoitui 
1960-luvulla. Pintaan olivat nousseet sekä koulutustason että myös 
ammattikuntaisen järjestäytymisen kehittäminen. Yhteistyötä oli 
haettu monin eri tavoin ja monilla erilaisilla koalitioilla, yhteenliit-
tymillä.Julkisella sektorilla poliitikot olivat loppusuoralla virkaeh-
tolakien laatimisessa. Tulevan järjestelmän muodot alkoivat hah-
mottua. Samaan aikaan eri puolilta Suomea, yksittäisiltä jäseniltä ja 
paikallisilta yhdistyksiltä tuli yhä enemmän viestejä teknillisen kou-
lutuksen saaneiden aseman ja arvostuksen nostamisen tarpeesta. 
Usealla paikkakunnalla oli pyritty jatkuvasti rinnastamaan erityis-
koulutusta vailla olevan palkollisen työ samanarvoiseksi koulutetun 
henkilöstön kanssa. Tyytymättömyys vallitsevaan tilaan kasvoi siis 
samanaikaisesti eri puolilla Suomea, siis ”tarttis tehdä jotain”.

Oli siten luonnollista, että joukko kuntien ja yksityistoimialojen 
teknikkojärjestöjen edustajia kokoontui lokakuun 30. päivänä 1969 
Helsingissä. He olivat kiinnostuneita teknillisten tulevasta asemasta. 
Kaikilla läsnä olleilla oli tarve sekä vilpitön halu ja kova tahto saattaa 
kuntien palveluksessa olevia teknikkoja edustavat järjestöt säännel-
tyyn yhteistyöhön ja sopimaan rakenteellisesti perusteilla olevan 
Kuntien Teknillisten Keskusliiton KTK:n piiriin.

Mechelininkatu 12-14:ssa olivat paikalla henkilöt seuraavista yhdis-
tyksistä: Kuntien Konemestarit (KKM) Aale Puttonen, Maanmittaus-
teknikoiden Liitto (MTL) Anssi Kuusela, Kunnalliset Sähköteknikot 
(KST) Erkki Hintikainen ja Heikki Autero, Suomen Koneteknikoiden 
Liitto (SKTL) Eero Salminen , Suomen LVI-teknikoiden Liitto (SL-
VITL) Reino Nick, Kuntien Teknillisten Toimihenkilöiden Liitto 
(KTTL) Eino Jumppanen, Teknikoiden Keskusliitto (TKL ja Tek-
nikko-oppilasliitto (TOL) Eero Salminen. Paikalla oli myös Rainer 
Partanen Valtion Teknikoiden Liitosta (VTL). Osanottajat olivat yk-
situumaisia siitä, että kunnallisten teknikkojärjestöjen on päästävä 
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sellaiseen yhteistyöhön, jolla turvataan järjestöjen mukanaolo pe-
rusteilla olevassa kuntateknillisten neuvotteluorganisaatiossa.

Tilaisuudessa Rainer Partanen alusti Valtion Teknikoiden Liiton 
vuonna 1965 tapahtuneesta perustamisesta sekä teknisten yhteis-
toiminnasta Valtion Teknillisten Keskusliitto VTK:n piirissä. Eero 
Salminen kertoi yhteistyökuvioista TOL:n näkökulmasta. Todettiin, 
että VTL:ssa teknikot olivat järjestäytyneet virasto- ja laitoskoh-
taisiin perusyhdistyksiin, koska neuvottelut tapahtuivat noiden 
yksiköiden kanssa. Kuntien valmisteilla oleva vastaava lainsäädäntö 
näytti siirtävän pääosan neuvotteluista keskitetysti Helsinkiin. Tätä 
varten oli työnantajaosapuoleksi perusteilla Kunnallinen Sopimus-
valtuuskunta (KSV). Saman lain valmistelun mukaan pienet neu-
vottelujärjestöt näyttivät jäävän ulkopuolelle neuvottelupöydistä. 
Neuvottelijoiksi oltiin hyväksymässä vain jäsenmäärältään edusta-
vimmat keskusjärjestöt.

Teknikkoyhdistysten järjestäytymistä valmistelemaan asetettiin 
toimikunta, johon kuuluivat ylikonemestari Aale Puttonen Kuntien 
Konemestarit ry:stä ja teknikot Erkki Hintikainen Kunnalliset Säh-
köteknikot ry:stä sekä Anssi Kuusela Maanmittausteknikot ry:stä. 
Toimikuntaa päätettiin täydentää myöhemmin LVI- ja konetekni-
koiden edustajilla.Toimikunnan ensimmäinen istunto pidettiin pari 
viikkoa myöhemmin joulukuun puolivälissä ravintola Vanhassa 
Maestrossa Helsingissä. Siihen osallistuivat kaikkia edellä mainittuja 
koulutusaloja edustavat järjestöt. Valmistelevissa kokouksissa ni-
mettiin sääntötoimikunta ja sitä vetämään Heikki Autero, sihteeriksi 
Anssi Kuusela sekä jäseneksi Aale Puttonen ja Eino Jumppanen.

Toimikunta teki töitä tiiviissä tahdissa ja laati säännöt liitolle, jonka 
työnimenä oli Kuntien Teknikot KT. Sääntöluonnos esitettiin teknik-
kojärjestöille 8.4.1970 Helsingissä. Säännöissä lähdettiin puhtaasti tek-
nikkopohjaisesta jäsenistöstä. Tämä malli ei sopinut KTTL:lle, koska 
sen jäsenistössä oli paljon henkilöitä, joilla ei ollut teknikkotutkintoa. 
KTTL jäi perustettavan liiton ulkopuolelle myös siksi, että KTTL:n 
silloinen keskusjärjestö STTK ei ollut asialle myönteinen. Mukaan 
tulevat järjestöt hyväksyivät sääntöehdotuksen.
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Perustamisallekirjoitukset meneillään.
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SKT:n perustava kokous 29.4.1970 Oltermannin 
Killassa, Kansakoulunkatu 10, Helsinki

Aikailematta saatiin muutkin järjestelyt kuntoon ja päätettiin pitää 
perustava kokous Oltermannin Killassa 29.4.-70. alkaen klo 17.oo

Perustavassa kokouksessa olivat läsnä perustajajärjestöjen; Kunnal-
liset Sähköteknikot ry, Kuntien Konemestarit ry, Kuntien LVI-tek-
nikot ry, Maanmittausteknikot ry ja Kuntien Koneteknikot lisäksi 
vieraina ja onnittelijoina, sekä osin perustajajärjestöjen ammatti-
kunnallisina liittoina; Kuntien Insinöörit ry, Suomen Konepäällys-
töliitto ry, Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry, Suomen Teknikkojen 
Keskusliitto ry, Suomen LVI-teknikkojen Liitto ry ja Suomen Tek-
niikan Opiskelijoiden  Liitto ry. Edustajien määräksi todettiin 23 + 
6.

Kokouksen avasi järjestävän toimikunnan puolesta ylikonemestari 
Aarne Vauhkonen. Erkki Hintikaisen esityksestä valittiin kokouksen 
puheenjohtajaksi Aarne Vauhkonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin 
ylikonemestari Aale Puttonen.Kuntien Teknikot nimellä tunnettava 
liitto päätettiin yksimielisesti perustaa.Sääntötoimikunnan laatima 
ehdotus säännöiksi hyväksyttiin yksimielisesti ja viisi perustajajär-
jestöä allekirjoitti perustamissopimuksen.

Kokouksen puheenjohtajan lisäksi esittivät onnittelunsa peruste-
tulle Liitolle: Kuntien Insinöörit ry:n insinööri Pertti Patakangas, 
Suomen Konepäällystöliitto ry:n Asiamies Pentti Rokkanen, 
Suomen Teknikkojen Keskusliitto ry:n ja Suomen LVI-teknikkojen 
Liitto ry:n Teknikko Paavo Hopiavaara, Suomen Sähköteknikkojen 
Liitto ry:n Teknikko Pertti Leino, Suomen Tekniikan Opiskelijoiden 
Liitto ry:n Teknikko Eero Salminen ja Maanmittausteknikot ry:n 
Teknikko Aimo Ursin. Onnittelut päätettiin juomalla malja sherryä. 
Perustetun liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Teknikko 
Erkki Hintikainen.
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Liiton hallitukseen valittiin kymmenen varsinaista jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet:

Liiton ensimmäinen hallitus:
Puheenjohtaja:   Erkki Hintikainen 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen
Kuntien koneteknikot
 Teknikko   Teknikko
 Eero Salminen  Esko Lahtinen
Maanmittausteknikot ry
 Teknikko  Teknikko
 Anssi Kuusela  Kauko Mäki-Valkama
 Teknikko   Teknikko
 Aimo Ursin  Ilkka Tiihonen
 Teknikko   Teknikko
 Yrjö Teeriaho  Heikki Sonninen
Kuntien LVI-teknikot ry
 Teknikko  Teknikko
 Reino Nick  Hannu Leppänen
Kuntien konemestarit
 Ylikonemestari   Ylikonemestari
 Aarne Vauhkonen Ilmari Kurki
 Ylikonemestari  Ylikonemestari
 Eevert Janhunen  Leo Keskinen
 Ylikonemestari  Ylikonemestari
 Aale Puttonen  Pauli Hentunen
Kunnalliset sähköteknikot ry
 Teknikko   Teknikko
 Matti Rahikainen  Terho Luukkanen
 Teknikko   Teknikko
 Erkki Aalto  Pentti Varpainen

Tilintarkastajiksi valittiin:
 Teknikko  Teknikko
 Heikki Autero  Matti Nieminen
 Ylikonemestari  Teknikko
 Keijo Tengström  Martti Leskinen
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Liiton jäsenmaksuksi päätettiin kaksi (2) markkaa jäsen/vuosi.Jäseniä 
uudessa liitossa oli perustettaessa ”vain” noin 350, mutta kunnissa tie-
dettiin olevan jäseniksi potentiaalista teknikkokuntaa yli 1500. Liitto 
ottikin tärkeimmäksi tehtäväkseen koota konemestareiden ja maan-
mittausteknikoiden lisäksi kaikki muutkin teknikot kautta maan 
omiin yhdistyksiinsä. 

Välittömästi perustamiskokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjes-
täytymiskokouksessa valittiin I-varapuheenjohtajaksi Anssi Kuusela, 
II-varapuheenjohtajaksi Reino Nick, sihteeriksi Aale Puttonen sekä 

Perustava kokous 29.4.1970. Pöydän ääressä 
Aimo Ursin, Erkki Hintikainen, Aarne Vauhko-
nen, Aale Puttonen, Erkki Malmivuori, Reino 
Nick, Eilo Hakulinen ja Eero Salminen.
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varainhoitajaksi Eero Salminen. Tiedotussihteeriksi valittiin Pekka 
Rikkonen.

Hallitus päätti, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten kulut maksaa 
kunkin henkilön oma yhdistys. Tiedotussihteeri Pekka Rikkoselle 
päätettiin maksaa 10 mk/kokous.Liitto hyväksyttiin yhdistysrekis-
teriin 4.9.1970. Alkuperäinen nimiehdotus ”Kuntien Teknikot” ei 
kelvannut rekisteriviranomaisille ja sovittelun jälkeen nimeksi tuli 
Suomen Kuntien Teknikot SKT ry.

SKT:n syntyminen mahdollisti koko teknikkokunnan yhtenäisen 
osallistumisen toimintaan, joka johti Kuntien Teknillisten Keskus-
liitto KTK ry:n perustamiseen 17.6.1970

Työ tehty on! Kuvassa Hintikainen, Vauhkonen ja 
Puttonen.
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Puheenjohtaja on vaihtunut, vuodelta 1983.
Pauli Hentunen Kuntien Konemestarit, SKT:n 
ensimmäisiä edustajia KTK:n hallituksessa.
Erkki Aalto Kunnalliset Sähköteknikot, SKT:n 
kolmas puheenjohtaja Anssin jälkeen.
Seppo Kaivola Kunnalliset Sähköteknikot, 
SKT:n puheenjohtaja Erkki Aallon jälkeen.
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Toiminta käynnistyy

Perustamisensa jälkeen uusi liitto käynnisti ripeästi toimet, joilla 
rakennettaisiin toimiva yhteisö kuntateknikoiden edunvalvontaan. 
Työ ei alun alkaenkaan ollut helppoa, sillä erilaisten toimintakult-
tuurien yhteensovittaminen ei ole koskaan sujunut kitkatta. Mo-
nessa kitkakohdassa auttoi kuitenkin selkeä tavoite sekä nopeasti 
etenevä voimien kokoaminen KTK:n ”lipun alla”. Liiton ensim-
mäisen sihteerin ylikonemestari Aale Puttosen kynästä syntynyt 
ensimmäisen toimintavuoden toimintakertomus antaa hyvän kuvan 
alkukiihdytyksestä.

SKT:n toimintakertomuksesta 1970 poimittua (lihavoidut kohdat  
kirjoittajan):

”Kokouksesta annettiin julkilausuma lehdistölle STT:n 
kautta.Vasta valittu hallitus piti välittömästi perustavan 
kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa, jossa 
liiton I varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anssi 
Kuusela, II varapuheenjohtajaksi Reino Nick, sihteeriksi 
ylikonemestari Aale Puttonen ja varainhoitajaksi teknikko 
Eero Salminen.

Järjestäytymiskokous mukaan luettuna hallitus piti 
vuoden 1970 aikana 3 kokousta, joista pöytäkirjoissa 
pykäliä 55.Hallituksen työvaliokunta, jonka muodostavat 
puheenjohtajat, sihteeri ja varainhoitaja, piti v. 1970 ai-
kana 4 kokousta, joista pöytäkirjoissa pykäliä 37.

Työvaliokunnan ja hallituksen apuna toimivat Työehtoso-
pimustoimikunta: Erkki Niininen, Anssi Kuusela, Eevert 
Janhunen ja Hannu Leppänen, Virkaehtosopimustoimi-
kunta: Pauli Hentunen, Urpo Paavola, Sulo Jokinen ja 
Aimo Ursin, Tiedotustoimikunta: Pekka Rikkonen, Matti 
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Nieminen, Leo Keskinen ja Anssi Kuusela sekä Alaosas-
totoimikunta: Terho Luukkanen, Rauno Heikkilä, Keijo 
Tengström, Matti Rahikainen ja Yrjö Teeriaho ovat omilla 
alueillaan valmistelleet toimintoja ja asioita.Liitto hyväk-
syttiin yhdistysrekisteriin 4.9.1970 ja nimeksi muotoutui 
Suomen Kuntien Teknikot SKT ry.Liiton perustaminen 
vauhditti Kuntien Teknillisten Keskusliiton perustamista, 
jonka keskusliiton sääntöjä oli muotoiltu jo pitemmän 
aikaa. KTK:n perustava kokous oli 17.6.1970 Rakennus-
mestarien Kerholla Helsingissä.

SKT:a on Keskusliitossa edustanut ylikonemestari Pauli 
Hentunen sen III varapuheenjohtajana, henkilökohtaisena 
varajäsenenään teknikko Eero Salminen, teknikko Erkki 
Aalto, henkilökohtaisena varajäsenenään teknikko Yrjö 
Teeriaho, teknikko Aimo Ursin, henkilökohtaisena vara-
jäsenenään teknikko Reino Nick. Edelleen on Keskusliiton 
sääntöjen mukaan SKT:n sihteeri Aale Puttonen toiminut 
sen yhtenä viidestä sihteeristä, sekä teknikko Erkki Hinti-
kainen  Keskusliiton valitsemana pääsihteerinä 1.10.1970. 
Näin siis Suomen Kuntien Teknikot SKT ry on nuoruudes-
taan huolimatta antanut merkittävän panoksen kuntien 
teknillisten työmarkkinakenttään.

Tehtävämme on vasta alullaan, mutta merkittäviin saa-
vutuksiin on jo tätä kirjoitettaessa ylletty ja työ jatkuu 
vireänä. Ehkä tärkeimpänä saavutuksena toiminnassa 
voitaneen pitää ammatillista  järjestäytymistä kohtaan 
koko teknillisten piirissä kautta maan herännyttä voi-
makasta aktiviteettia, joka parhaiten osoittaa hajanai-
suuteen kyllästymisen eri sektoreilla. Teknikkokunnan, 
joka maan teknillisistä muodostanee valtaosan, tulee 
huolehtia siitä, ettei hajanaisuutta enää jatketa, vaan luo-
daan yksi ja yhtenäinen, kaikkia teknillisiä palveleva 
voimakas työmarkkinajärjestö. Vain siten pystymme 
turvaamaan koko teknillisen henkilökunnan korkean 
tason ja oikeudenmukaiset palkkaukselliset edut 
huomioiden vaatimustason tässä maassa. Kiitämme 
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yhteistyökumppaneitamme, jäsenistöämme, sekä eri jär-
jestöjen edustajia, joiden kanssa meillä on ollut kunnia 
työskennellä, mielekkäästä yhteistyöstä ja toivotamme 
kaikkea hyvää edelleen.”

Kuten toimintakertomuslainauksesta näkyy, oli eri jäsenjärjestöjen 
keskinäinen tasapainottelu olennainen osa valintoja ja tehtäväjakoa. 
Vaikka tällainen kiintiöajattelu saattoi sulkea pois jonkun hyvän hen-
kilön, niin saavutettu yhteinen luottamus osoittautui tulokselliseksi. 
Näin neljä vuosikymmentä myöhemmin ei voi olla huomaamatta, 
että silloin lausuttu toivomus ja asetettu tavoite yhdestä teknillisten 
asiaa ajavasta järjestöstä on edelleen haaveena.

Puheenjohtajaksi valitun Erkki Hintikaisen siirryttyä vuonna 1971 
valtion palvelukseen Ammattienedistämislaitokselle, hän menetti 
jäsenkelpoisuutensa KST:ssa ja siten myös mahdollisuuden toimia 
SKT:n hallituksessa, mutta säilytti asemansa KTK:n pääsihteerinä 
oman toimensa ohella. SKT:lle oli siis valittava uusi puheenjohtaja, 
joksi yksimielisesti nousi teknikko Anssi Kuusela Maanmittaustek-
nikot ry:stä.

KTTL:n  jättäydyttyä pois perustetusta liitosta, muodostui tästä yh-
teistoimintaa hiertävä kysymys. Kun KTK käynnisti liittymisneuvot-
telut STTK:n kanssa, nousi kysymys uudelleen pintaan, sillä olihan 
KTTL jo ennestään STTK:n jäsenjärjestö. Keskusjärjestössä ymmär-
rettävästi haluttiin kuntasektorille vain yksi järjestö, joka sopi myös 
KTK:lle. Toisaalta KTK ei ollut ihastunut ajatukseen viidennestä 
jäsenestä, joka olisi edustanut merkittävältä osin teknikkotutkintoa 
alempia koulutustasoja. Ensisijaisena tavoitteena olikin saada KTTL 
SKT:n sisälle, johon monipuolisen ja virkeän keskustelun jälkeen 
SKT oli suostumassa. KTTL kuitenkin piti mahdottomana siirtyä 
suorasta keskusjärjestön jäsenliiton asemasta uuden jäsenliiton 
alayhdistykseksi, ikään kuin kahden portaan taakse. Tämä varsin 
ymmärrettävä asenne johtikin sitten aikoinaan KTTL:n (nykyinen 
KTL) liittymiseen keskusliiton viidenneksi jäsenjärjestöksi. Tämä 
ratkaisu helpotti SKT:n tavoitetta pysyä teknikkotasoisena järjestönä.
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KTK ja STTK Tasavallan Presidentin Urho Kekkosen 
puhuttelussa toukokuussa 1973.
Oikealta: KSV:n toimistonjohtaja Teuvo Varjas, 
STTK:n puheenjohtaja Terje Parmanne, STTK:n 
varapuheenjohtaja Eino Salonen, STTK:n pääsihteeri 
Jorma Reini, osittain presidentti Kekkosen takana 
VTK:n puheenjohtaja Olavi Vaaraniemi ja presidentti 
Kekkosen käteltävänä KTK:n lakkopäällikkö Anssi 
Kuusela
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Toiminta laajeni

Kuntateknillisten edunvalvontakoneen valmistumisen jälkeen alkoi 
toiminnan levittäminen pääkaupunkiseudulta muihin Suomen kun-
tiin. SKT:lla oli se ongelma, että oikeastaan vain konemestareilla ja 
maanmittausteknikoilla oli olemassa jonkinlainen paikallisverkosto. 
KTK:n aluetoiminnan käynnistämisessä oli rakennusmestareiden 
osuus muodostunut keskeiseksi. Siksi SKT:ssa pyrittiin nopeasti 
mukaan yhteiseen alue- ja paikallistoimintaan. Tämän tavoitteen 
tiellä oli puutteellisten yhteyksien lisäksi myös vanha ”kehno” eli 
raha. SKT:lla ei alkuvuosina ollut, erittäin matalaksi määritellyn 
jäsenmaksun vuoksi, oikeastaan rahaa edes kokouskuluihin, saati 
matkakuluihin tai muihin agitointikustannuksiin. Vain valtaisa 
innostus ja usko oikeaan asiaan sekä pyyteetön talkoohenki mah-
dollisti toiminnan käynnistymisen. Ensimmäisinä toimintavuosina 
työskentelivät valitut luottamushenkilöt niin hallituksessa kuin 
työryhmissä omalla kustannuksellaan sijoittaen henkilötasolla mer-
kittäviä summia yhteiseen toimintaan. Tänä päivänä moinen panos-
taminen yhteisön hyväksi tuntuu suorastaan vaikealta ymmärtää. 
Kaikkein isoimmissa menoerissä tulivat onneksi apuun ammatillis-
aatteelliset taustajärjestöt.

SKT:n organisaatio muotoutuu

SKT oli perustettu teknikkojärjestöjen yhteistyöliitoksi, josta luon-
nollisena seurauksena oli pyrkimys kaikkien jäsenten eli jäsenyh-
distysten tasapuoliseen kohteluun. Perustettiin mm. KTK:n mallin 
mukainen valiokuntalaitos valmistelemaan SKT:n esityksiä KTK:lle 
ja edelleen työnantajalle. Valiokuntiin pyrittiin saamaan edustajia 
eri puolilta maata ja kaikista jäsenjärjestöistä. Valiokuntalaitos 
toimi aluksi erinomaisena kanavana uusille pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta tuleville henkilöille. Näin alkuaan varsin Helsinki-
keskeinen järjestö laajeni melko nopeasti ympäri maan toimivaksi. 
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Alkuperäinen tavoite oli perustaa SKT:lle alaosastot samoille paik-
kakunnille, joissa toimi KTK:n paikallistoimikunta (pato). Tämä 
osoittautui sen verran haasteelliseksi, että muutaman vuoden sisällä 
nämä alaosastot kuihtuivat todellisen toiminnan puutteessa hiljak-
seen kokonaan.

Metsäteknikkojen liityttyä 1973 lopulla STTK:n jäseneksi, liittyi sen 
jäsenyhdistys Kuntien Metsäteknikot ry SKT:n jäseneksi vuoden 
1974 alussa. Kuntien Metsäteknikoiden jäsenmäärä liikkui sadan 
jäsenen molemmin puolin. Yhdistyksen ongelmana oli palkka-
hinnoittelussa metsäteknikkonimikkeen ja teknikkohinnoittelun 
välinen palkkaluokkaero. Metsäteknikkonimike oli KVL:n toimesta 
saatu palkkahinnoitteluun erilleen teknikoista ja oli siis hyvin vai-
keasti korjattavissa. Metsäalan rakennemuutosten ja koulutusam-
mattinimikkeiden uusiutumisen sekä osin varmaan palkkauksen 
hitaan etenemisen vuoksi metsäteknikot erosivat SKT:sta vuonna 
1979.

1960 -luvun lopulla oli päätetty aloittaa Mikkelissä terveysteknikoita 
valmistava opintosuunta. Valmistuneet terveysteknikot perustivat 
Terveysteknikot ry  nimisen yhdistyksen, joka päätti pienen tutkailun 
jälkeen hakeutua SKT:n jäsenjärjestöksi. SKT hyväksyi Terveystek-
nikot ry:n jäsenekseen vuonna 1975. Samalla SKT sai ajettavakseen 
uuden aivan erityisen ongelman. Terveysteknikothan sijoittuivat 
kuntiin sellaisiin tehtäviin, joita aiemmin olivat hoitaneet ns. pitkän 
linjan ansioituneet työsuojelun ja terveysolojen valvonnasta kiin-
nostuneet henkilöt. He olivat useasti tulleet näihin tehtäviin muun 
yhteiskunnallisen aktiivisuutensa siivittämänä. Näitä tehtäviä hoi-
taneet henkilöt olivat järjestäytyneet pääasiassa KTV:hen. Järjestö 
oli omaksunut sellaisen palkkaukseen vaikuttavan linjan, jossa kou-
lutus ei muodostanut erityistä osatekijää arvioitaessa työntekijän 
palkkausperusteita. Näin alkanut ja yli kymmenen vuotta jatkunut 
kiistely SKT:n ja KTV:n välillä kääntyi lopulta teknikkojen hyväksi, 
kun kouluttamattomat työsuojelu- ja terveystarkastajat poistuivat 
luonnollisen ikääntymisen kautta työelämästä. Terveysteknikot ry 
oli uusi vireä järjestö, joka kasvoi nopeasti, koska lähes kaikki val-
mistuneet terveysteknikot tulivat kuntien palvelukseen. He toivat 
muutakin aktiivisuutta liiton toimintaan. Työsuojelun siirryttyä 
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valtion hoidettavaksi 1989, osa terveysteknikoista asettui toki val-
tion palkkalistoille, ja näin myös poistuivat SKT:n jäsenyydestä.

SKT:ssa oli kolme suurta, vaikutusvaltaista yhdistystä eli sähkö-
teknikot, maanmittausteknikot ja konemestarit. Muiden jäsenyh-
distysten, kuten koneteknikot, LVI-teknikot ja terveysteknikot, 
jäsenmäärä oli selvästi pienempi. Kokoero aiheutti sen, että liiton 
merkittäviin johto- ja edustustehtäviin tulivat herkästi valituiksi 
näiden ”suurten” ryhmien edustajat pienten jäädessä jatkuvasti leh-
dellä soittelemaan. Tämä oli omiaan käynnistämään pienten keskuu-
dessa toimet, joilla moinen tasa-arvoa haittaava asiantila saataisiin 
korjattua. Pienet yhdistykset perustivatkin vuonna 1982 yhteisen 
järjestön, Kunnallisteknikot KT ry:n, joka hyväksyttiin SKT:n jäse-
neksi samalla kun sen perustaneet yhdistykset erosivat liitosta. Uusi 
jäsenjärjestö asettui suuruudeltaan samaan sarjaan kolmen muun 
järjestön kanssa, ja ottikin heti voimakkaan otteen hallinnosta. 

Ensimmäisenä yrityksenä oli vaikuttaa vuoden 1983 SKT:n puheen-
johtajavalintaan. Kunnalliset sähköteknikot oli asettanut ehdolle 
Seppo Kaivolan, jota konemestarit asettuivat kannattamaan. Maan-
mittarit olivat kosineet KTK:n palkkasihteerinä toiminutta Heikki 
Oksasta asettumaan ehdolle. Oksanen oli toistuvasti kieltäytynyt, 
mutta oli ennen lähtöään antanut hiljaisesti suostumuksensa, mikäli 
ennen vaalia hänen valintansa on varmistettu. Uusi Kunnallistek-
nikot KT ry teki ryhmäpäätöksen asettua Oksasen taakse, jolloin 
Oksanen olisi voittanut vaalin neljällä äänellä. Vaalissa Kaivola sai 
kuitenkin neljä ääntä Oksasta enemmän, ja tuli valituksi. Toden-
näköisesti uusi yhdistys ei pysynyt tässä vaalissa vielä yhtenäisenä, 
mutta oli antanut tuntuvan merkin tulostaan mukaan toimintaan. 
Tänä päivänä Kunnallisteknikot KT on jo SKT:n suurin jäsenjär-
jestö. ”Entiset isot” kokevat nyt vähän samanlaisia suhtautumis-
vaikeuksia Kunnallisteknikoihin kuin pienet yhdistykset aiemmin. 
Nämä vaihtelut ovat pitäneet yllä jatkuvaa keskustelua SKT:n yhdis-
tysmuodosta ja organisoinnista. Toiminta on siis edelleen vireätä.
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Harmonian rikkoi KTA

SKT:n sisäinen toiminta sujui hyvässä yhteisymmärryksessä koko 
ensimmäisen vuosikymmenen. Väistämättä kuitenkin sitä myöten 
kun KTK:n merkitys kuntapuolen merkittävänä neuvottelujär-
jestönä kasvoi, nousi myös jäsenjärjestöjen profiili. SKT:ssa olivat 
helsinkiläiset sähköteknikot Erkki Aalto ja Voitto Pahula jakaneet 
tehtävät keskenään siten, että Pahula oli KTK:n hallituksessa var-
sinaisena jäsenenä ja Aalto hänen varanaan. KTK:n työvaliokunta 
oli muiden jäsenjärjestöjen osalta puheenjohtajisto, mutta SKT:n 
puheenjohtajaa Aaltoa ei voitu valita työvaliokuntaan, koska hän oli 
hallituksessa varajäsenenä. KTK:n työvaliokunta valittiin hallituksen 
varsinaisten jäsenten keskuudesta. SKT:n hallituksen mielestä asia 
piti korjata siten, että Aalto ja Pahula vaihtavat paikkaa keskenään, 
Aalto varsinaiseksi ja Pahula hänen varajäsenekseen, Tämä ratkaisu 
ei sopinut Pahulalle. Hän kieltäytyi KTK:n hallituksen varajäsenyy-
destä. Jäätyään näin pois KTK:n hallinnosta alkoi hän aktiivisesti 
kamppailla lähes kaikkia SKT:n ja KTK:n tekemisiä vastaan väittäen 
helsinkiläisten jääneen edunvalvonnassa liian vähälle. 

KTK:n puheenjohtajana kuusi vuotta toimineen Anssi Kuuselan 
siirryttyä STTK:n palvelukseen vapautui hänen paikkansa uusille 
voimille. SKT asetti KTK:n puheenjohtajaehdokkaaksensa Erkki 
Aallon, ja pitkään näyttikin siltä, että Aalto voisi saada riittävän kan-
natuksen. Lopulta insinöörit ja rakennusmestarit painostivat tampe-
relaisen rakennusmestarin Helge Kososen ehdokkaaksi. Erkki Aalto 
luopui ehdokkuudesta, koska arveli häviävänsä vaalissa ja Kosonen 
tuli valituksi. 

Aalto ilmeisesti turhautui mielestään liian pehmeään neuvotte-
lutoimintaan ja alkoi vähitellen innostua yhteistyöstä Pahulan 
kanssa. Tämä parivaljakko sai kaverikseen sähköteknikoista vielä 
Reijo Sarkulan Vantaalta sekä muutamia konemestareita pääkau-
punkiseudulta. Samanaikaisesti konemestareiden ja SKT:n välille 
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oli kuitenkin kehittynyt tai kehitetty erimielisyys jäsenmaksusta. 
Konemestareiden jäsenmaksut SKT:lle ja KTK:lle keräsi Suomen 
Konepäällystöliitto, jolle ei KTK:n jäsenmaksuosuuden noustessa 
jäänyt enää mielestään riittävästi omaan käyttöön rahaa. Kuntien 
Konemestarit erosikin 1985 vuoden alusta liitosta, luottaen edun-
valvontansa STTK-J:n varaan, joka oli saanut vuonna 1984 uu-
dessa kunta-alan pääsopimuksessa rajoitetut sopijaoikeudet. Näillä 
taustoilla oli suhteellisen helppoa nostaa pääkaupunkihenkeä sillä 
teemalla, että pääkaupunkiseudun edustus KTK:ssa oli olematon 
alueen jäsenmäärään nähden. He markkinoivat helsinkiläisille, että 
päätöksiä helsinkiläistenkin asioista tekivät maakunnista tulleet to-
dellisia pääkaupunkiseudun ongelmia tuntemattomat voimat. 

Tähän saumaan onnistui siis STTK-J saamaan KTK:n avulla  rajoi-
tetut pääsopijaoikeudet vuonna 1984.  Varmistaakseen vaikutusval-
tansa KTK:ssa ryhtyi STTK:n puheenjohtaja Jorma Reini  STTK-J:n 
sihteerin Esa Swanljungin avulla ajamaan vastoin KTK:n enem-
mistön kantaa KTK:n paikallisosastojen pakollista rekisteröintiä. 
KTK:n paikallisosastoista tehtäisiin STTK-J:n paikallisyhdistyksiä. 
Perusteluksi esitettiin, että työnantaja vaatii paikallistasolle rekiste-
röidyt yksiköt. Nyt saivat helsinkiläiset vauhtia myllyynsä. Suunni-
telman erikoisuutena oli se, että kaikille paikkakunnille yhdistyksen 
perustivat valtakunnalliset liitot, ja nämä muodostivat pääosin 
valtakunnallisina järjestöinä kunkin paikkakunnan yhdistyksen. 
KTK vastusti lähes yksimielisenä pakkoa ja myös ajateltua yhdis-
tysmuotoa, jolloin pääkaupunkiseudulle alettiin kehitellä KTK:n 
korvaavaa yhdistystä. Näin syntyi Kuntien Teknisten Ammattiliitto 
KTA kehitelmä.

KTA taisteli – KTK:n puheenjohtaja kertoo

Tästä tapahtumaketjusta lausui KTK:n silloinen puheenjohtaja, Seppo 
Kaivola Aulis Anttilan toimittamassa SKT:n 25- vuotishistoriikissa:

On itsestään selvä, että tilaisuus ei yksin synnytä KTA 
-kuviona tunnettua tapahtumasarjaa.  Tarvitaan myös 
”oikeat henkilöt”. Helsingissä oli kaksi sähköteknikkoa 
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taistellut jo jonkin aikaa siitä, kumpi on kumpi. Tässä 
valtataistelussa ei aina kaihdettu keinoja - ei mitään 
”keinoja”.

Toisaalta KTK:n hallinto ei tilanteen kärjistyessä enää 
antanut lisämahdollisuuksia käyttää paikallista valtaa 
omien palvelussuhteen ehtojen hoitamiseen ohi tehtyjen 
sitovien sopimusten. KTK:n hallinto muodostui vielä pal-
jolti ammatillis-aatteellisissa yhdistyksissä kannuksensa 
hankkineista henkilöistä. Paikallistoiminnassa asioita 
hoitivat kullakin paikkakunnalla luottamusta nauttivat 
paikalliset osaajat. Kiistatta on selvää, että paikallisen 
neuvottelutoiminnan ja keskushallinnon välillä ei ollut 
riittävää yhteiseloa. Kaivola jatkoi:

”Yritän aluksi erottaa paikalliset erityishimot irti siitä 
sanomasta, mitä KTA -liike mielestäni edusti. Korostan, 
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että KTA:ta arvioidessani lähden omasta näkökulmastani 
KTK:n puheenjohtajana yrittäen kuitenkin ymmärtää 
KTA:n menettelytapoja tavoitteiden valossa”. KTA il-
moitti tavoittelevansa suurempaa paikallista itsenäisyyttä 
sopimustoiminnassa. Tämä tavoite oli mielestäni oikean-
suuntainen. Toteutumisen esteenä oli kuitenkin koko lailla 
turvattu keskitetty kunnallinen sopimusjärjestelmä. Tätä 
järjestelmää oli paikallisen tason, isonkaan paikkakunnan 
hyvin vaikeata hajottaa. Vielä kun kyseessä oli juuri 
mukaan tullut uusi osapuoli. Pidin silloin oikeampana 
pyrkiä tähän tavoitteeseen yhdessä sopimusteitse ja aikaa 
myöten.

KTA ilmoitti haluavansa lisää valtaa liiton eli KTK:n ja 
neuvottelujärjestön eli STTK-J:n hallintoelimissä. Tämä 
vallan halu puettiin demokratian kaapuun, joka osoit-
tautui alun alkaen suureksi illuusioksi. Mitä enemmän 
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keskustelin heidän kanssaan, sitä selvemmin kävi ilmi, 
että kyseessä oli suurelta osin henkilökohtainen vallan 
halu. Tähän liittyi myös jonkinlainen vastenmielisyys jär-
jestöä, KTK:ta, kohtaan. Sinänsä KTA:n tavoitteet olivat 
kannatettavia. Keinoista, miten tavoitteisiin pitäisi pyrkiä, 
vallitsi selvä erimielisyys. Yksittäisen jäsenen vaikutus-
mahdollisuuksia on lisättävä ainakin silloin kun heille an-
netaan enemmän omaa ratkaisuvaltaa ja vastuuta. Tämä 
vastuun ja vallan palauttaminen lähemmäksi yksittäistä 
jäsentä on haasteellinen tehtävä, koska järjestön yhtenäi-
syys on aina silloin herkästi koetuksella.

KTA oli valinnut keinoiksi anarkian ja kaikista sään-
nöistä piittaamattoman menettelyn. Tällaiset keinot ovat 
omiaan vain hajottamaan. Keinovalinnoistaan johtuen 
pidin KTA-liikettä vahingollisena kuntien teknillisten 
edunvalvonnan kehittämiselle. KTA:n torjuminen kulutti 
kuitenkin myös huomattavan määrän järjestöllisiä voima-
varoja ja aiheutti joidenkin hyvien ja ahkerien ihmisten 
vetäytymisen järjestötyöstä. Oli selvä menetys kaikille 
teknisille, että jäsenten välinen riitely johti joidenkin 
aktiivisten ay-ihmisten vetäytymiseen pois yhteisestä jär-
jestötyöstä. Järjestöllinen jälkiselvittely loi myös haavoja 
henkilösuhteisiin. Tämäntyyppiset haavat eivät juuri kos-
kaan parane täysin, vaikka ”hyvässä hoidossa” voivatkin 
arpeutua.”

Aulis Anttila jatkoi ”SKT 25 v” -kirjassa 

KTA -liikkeellä oli Kaivolan mukaan kuitenkin myös hyviä 
vaikutuksia. Se nosti keskustelun piiriin järjestön kehittä-
misen tarpeen. Voi olla, että KTK:n kehittyminen todelli-
seksi pääsopijajärjestöksi ja vaikuttajaksi,  ei olisi edennyt 
niin suurella nopeudella,  ilman tätä KTA vaihetta, kuin 
nyt tapahtui. KTA -liikkeen torjunta pakotti paikallisella 
tasolla toimintaan määrätietoiset ja toimeliaat ihmiset. 
Monet esille nousseista luottamushenkilöistä olisivat 
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saattaneet jäädä kokonaan toiminnan ulkopuolelle. Se 
olisi ollut hyvin suuri tappio pääkaupunkiseudun ja myös 
koko kuntasektorin teknisten edunvalvonnalle.

Kaiken kaikkiaan pidin kuitenkin KTA -liikkeen haital-
lisia vaikutuksia selvästi suurempina kuin sinänsä toki 
myönnettäviä positiivisia tekijöitä, toteaa Seppo Kaivola.

Puolustuksella on puheenvuoro:

Mitkä olivat KTA:n perustamisen tarkoitusperät liikkeessä  
aktiivisesti toimineen, KTA:n silloisen sihteerin Reijo Sarkulan mu-
kaan. Näin hän muistelee vuonna 2009:
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Reijo Sarkula

”1980 -luvun loppupuolella olin mukana perustamassa 
KTA -nimistä yhdistystä jäsenkunnan edunvalvonnan 
tehostamiseksi. Perusajatus oli - minun mielestäni - saada 
hoidetuksi edunvalvonta jäsenkunnan ehdoilla mah-
dollisimman kustannustehokkaasti lähellä jäsenkuntaa, 
kajoamatta ammatillis-aatteellisiin järjestörakenteisiin. 
Toisin sanoen tarkoituksena oli luoda alueellinen neuvot-
teluorganisaatio hoitamaan käytännön edunvalvontaa. 
Jäsenkuntana olisi ollut alussa pääkaupunkiseudun kun-
tien, kuntayhtymien, liikelaitosten ja kuntien omistamien 
osakeyhtiöiden koko tekninen henkilökunta. Jatkossa olisi 
ollut tarkoitus luoda vastaavia rakenteita muille talous-
alueille kuntasektorille vastaamaan edunvalvonnan haas-
teisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhtenä kantavana teemana oli myös se, että samasta 
työstä tulisi saada samantasoinen elintaso kautta maan.

Edellä kerrotulla rakennemuutoksella olisi luotu vahva, 
paikallinen ja tehokas vastapaino työnantajapuolen 
polkemisyrityksille paikallisella tasolla. Olisi siis avattu 
tietä vahvalle paikallistason sopimusmallille. Suunniteltu 
toimintamalli olisi ollut siis lähellä jäsenkuntaa ja to-
dennäköisesti edesauttanut jäsenmäärän nousussa tällä 
sopimussektorilla.

Kuten tiedämme, em. toimintamalli aiheutti massiivisen 
vastareaktion järjestökentässä, ei niinkään paikallisen jä-
senkunnan keskuudessa. Syitä tähän oli tietysti useita. Tie-
tysti KTA:n puuhamiesten olisi pitänyt pystyä myymään 
ajatuksensa paremmin ay-järjestöjensä nokkamiehille.”
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Aale Puttonen
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SKT järjestöllinen toiminta

SKT:n perustaminen oli tapahtunut pihtisynnytyksenä. KTK:n luo-
misen ehtona oli, että saadaan luotua tasapaino ns. insinööritason ja 
toisaalta teknikkotason kesken. Koska teknikot olivat järjestäytyneet 
perinteisesti varsin tarkasti koulutuslinjojen mukaan, oli  järjestöjä 
SKT:ssa parhaimmillaan seitsemän yhdistystä. Näistä muutaman 
kymmenen jäsenen metsäteknikot pienestä koostaan huolimatta 
aikaansaivat mukaantulollaan keskustelun teknikkokoulutuksen 
tasosta eri koulutuslinjoilla. Perinteisen Teknillisen Koulun op-
pimäärän suorittaneet eivät pitäneet metsäteknikkokoulutusta 
tasoltaan riittävänä lähinnä matemaattisten aineiden määrän ja si-
sällön suhteen. Mihinkään toimenpiteisiin ei keskustelu kuitenkaan 
johtanut. Metsäteknikoiden ja metsäalan työnjohtajien yhdistettyä 
voimansa Metsäalan Toimihenkilöliitoksi METO joka liittyi STTK:n 
jäseneksi vuoden 1980 alusta, päättivät metsätekniset erota SKT:sta 
ja antaa asioidensa hoidon v 1976 perustetulle STTK-J:lle vaikka ko 
järjestöllä ei vielä silloin ollut mitään asemaa sopimusjärjestelmissä. 
Metsätekniset erosivat SKT:sta vuoden 1979 lopulla.

SKT muodostui siis kolmesta isosta ja kolmesta, enimmillään 
neljästä pienestä yhdistyksestä. Yhteistyöjärjestön yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi oli varsinkin alkuaikoina tärkeätä jakaa hallitus- ja 
edustuspaikkoja kaikille tasapuolisesti. Tästä ikään kuin seurasi, että 
puheenjohtajaksi valittiin joku kolmesta suuresta. Samoin KTK:n 
hallitukseen tulivat edustajat näistä järjestöistä ja kun näiden val-
takunnallisten yhdistysten puheenjohtajat olivat kotoisin Helsingin 
seudulta, muodostui SKT hallinnoltaan sekä myös edustuksiltaan 
varsin pääkaupunkiseutuvetoiseksi. 

Pienemmät liitot oli kerätty nopealla aikataululla ja näiden tehok-
kaampi toiminta käynnistyi melko hitaasti. Terveysteknikot tulivat 
mukaan vasta 1975 kun Mikkelin teknillisestä koulusta valmistu-
neet oppilaat luokkakokouksessaan päättivät valita SKT:n omaksi 
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liitokseen ja siten SKT:n silloin seitsemänneksi yhdistykseksi ja nel-
jänneksi ”pienyhdistykseksi. Valinta SKT:n hyväksi ei ollut mikään 
läpihuutojuttu vaan perustui vastavalmistuneiden nuorien koulutet-
tujen terveystarkastajien selvityksiin vaihtoehdoista ja harkintaan. 
Yhtenä valinnan ratkaisseena tekijänä saattoi olla KTV:n vaisuus 
tunnustaa koulutus merkittäväksi palkkaukseen vaikuttavaksi teki-
jäksi. Olivathan näihin aikoihin asti kuntien terveystarkastajat olleet 
poliittisten pitkänlinjan tekijöiden miehittämiä ja siis taustoiltaan 
vahvoja ay-vaikuttajia. Nämä asetelmat muodostivatkin sittemmin 
SKT:lle ja tietysti KTK:lle yli kymmenvuotisen taistelukohteen palk-
kaneuvotteluissa. Tämä oli myös yksi merkittävä kiihdytin SKT:n 
sisäisessä järjestötyöskentelyssä. Pienemmät yhdistykset kokivat 
itsensä syrjityksi koska eivät näyttäneen omaavan mahdollisuuksia 
saada omasta piiristä noussutta henkilöä edustustehtäviin. 

Kuntien Konemestareiden asema alkoi mutkistua kun heidän emo-
järjestönsä Suomen Konepäällysliitto SKL huomasi, että Kuntien 
Konemestareiden maksamasta jäsenmaksusta ei jäänyt emoliitolle 
kuin murusia. Lisäksi STTK-J oli saanut rajoitetut pääsopijaoi-
keudet 1984. STTK:n johto koki saaneensa tilaisuuden nivoa KTK 
tiukemmin keskusjärjestön syliin. Nämä molemmat asiat johtivat 
Kuntien Konemestareiden vaatimuksiin saada alennusta SKT:n 
jäsenmaksusta sillä perustella, että SKL hoitaa heidän osaltaan 
KTK:lle kuuluvia tehtäviä STTK-J:n kautta. Tämä erimielisyys johti 
lopulta konemestareiden eroon SKT:sta vuonna 1985.

Kaksi keskeistä Kuntien Konemestareiden vaikuttajaa kertovat Aulis 
Anttilan haastattelemina seuraavaa:

Ylikonemestari Pauli Hentunen

Pauli Hentunen osallistui SKT:n perustamisesta lähtien aktiivisesti 
SKT:n kehittämiseen ja toimi SKT:N edustajana KTK:N hallituk-
sessa. Hentunen toimi myös neuvottelijana ja palkka- ja sopimusva-
liokunnan jäsenenä aina Kuntien Konemestareiden eroamiseen asti.

Pauli muistaa SKT:n ja KTK:n perustamisvaiheet miellyttävänä 
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yhteistyönä hyvässä porukassa. Kuntien Konemestareiden yhtenä 
neuvottelijana kuntakentässä hän omasi valmiudet neuvottelutoi-
mintaan sekä suhteita työnantajan edustajiin. Molemmat arvokkaita 
ja hyödynnettyjä avuja varsinkin alkukontakteissa työnantajaan. 
Hänen ja Kuntien Konemestareiden panos SKT:n ja KTK:n perus-
tamis- ja käynnistysvaiheessa oli merkittävä.

Hänen mielestään syyt konemestareiden eroamiseen SKT:sta eivät 
johtuneet siitä, että heidän asioitaan olisi hoidettu tasapuolisesti.
Taustalla oli SK:n taloudellinen tilanne ja siitä johtuva tarve siirtää 
Kuntien Konemestareiden jäsenmaksut SKL:lle täysimääräisinä. 
Myös moniportainen organisaatio ja järjestöpoliittiset kuviot 
STTK:ssa vaikuttivat asiaan. Taloudellinen hyöty jäi kuitenkin 
pieneksi, koska SKL joutui palkkaamaan asiamiehen kuntapuolen 
asioiden hoitoon.

Ylikonemestari Aale Puttonen

Aale Puttonen oli konemestareiden edustajana KTK:a valmistele-
vassa työryhmässä ja ajoi aktiivisesti SKT:n perustamista. Aale toimi 
mallikkaasti SKTn sihteerinä yhdeksän vuoden ajan vuodesta 1970 
vuoteen 1978. 

Aale toteaa, että myös Konepäällystöliitossa oli hankaluuksia orga-
nisoida kuntapuolelle ns vanhan neuvotteluoikeuslain edellyttämää 
yksikköä. Kuntien Konemestareiden perustamista vastustettiin jopa 
erouhkauksilla. Perustaminen toteutui kuitenkin 1958 kun Hel-
singin kaupungin palkkaneuvotteluista oli SKL:n edustaja ilman ao 
neuvotteluoikeuksia poistettu salista. Uusi yhdistys sai pian silloiset 
ns vanhan neuvotteluoikeuslain mukaisen oikeuden tulla kuulluksi 
sen jäseniä koskettavissa erityislaatuisissa asioissa.

SKT:n perustamiseen, työnimellä Kuntien Teknikot aloitetuissa 
neuvotteluissa Aale toimi kantavana voimana ja pitää silloista yh-
teistyötä hyvänä esimerkkinä siitä miten vähilläkin voimavaroilla 
kovalla yrittämisellä ja uskolla saadaan aikaan.
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Neuvottelu- ja sopimuslainsäädön syntyvaiheiden aikoihin STTK 
yritti saada konemestareita tukemaan ko neuvotteluoikeuksien 
saamista STTK:lle, jonka edustavuus alalla oli  KTTL:n 120 jäsenen 
varassa. Kuntien Konemestareissa todettiin kuitenkin, että KTK:n 
kautta on mahdollista kerätä tekniset huomattavasti laajemmalla 
joukolla yhteistyöhön, joten STTK-kuvio tuli siinä tilanteessa jättää 
sivuraiteelle. Kuntien Konemestareiden piirissä teknikkopohjainen 
järjestäytyminen aiheutti kuitenkin alikonemestareiden parissa 
voimakasta kritiikkiä jopa niin paljon, että Helsingissä he perustivat 
oman yhdistyksensä ja liittyivät KTV:oon.

Aale joutui ottamaan vuonna 1978 SKL:n puheenjohtajan tehtävät 
vastaan. Tämän seurauksena hänen luonnollisesti oli erottava 
sihteerin tehtävistä SKT:ssa. Myöhemmin 1984 tyytymättömyys 
KTK:n organisaatioon ja jäsenmaksukysymykset aiheuttivat jat-
kuvaa keskustelua siitä, etteikö asioita voitaisi hoitaa oman liiton 
SKL:n kautta. Keskusteluissa siitä kuuluuko Kuntien Konemestarit 
KTK:oon vai SKL:oon voitti kanta KTK:sta eroamiseen. STTK-J:n 
rooli pääsopijajärjestönä vauhditti tätä kehitystä. Yhteistyö ei kui-
tenkaan ole tähän loppunut eikä voi loppuakaan, koska kuntatek-
nisten yhteistyössä on ainoa mahdollisuus vaikuttaa tehokkaasti 
sopimustoiminnassa. Yhteiset paikallisorganisaatiot ovat edellytys 
vaikuttaa suoraan jäsenistöä koskettaviin asioihin ja siten koota 
joukot tarvittaessa painostustoimintaankin.

Samaan aikaan konemestariaktin aikana kehittyi Terveystekni-
koiden jäsenmäärä muita nopeammalla tahdilla ja nousivatkin Ter-
veysteknikot ”pienten” suurimmaksi. Samalla kasvoi edelleen tarve 
saada edustavampia paikkoja järjestökentässä. Jäsenmäärältään 
SKT:n kolme pienintä yhdistystä ratkaisivatkin ongelman perusta-
malla yhden uuden järjestön jonka jäsenmäärä oli suuruusluokal-
taan Sähköteknikoiden ja Maanmittausteknikoiden kanssa samassa 
sarjassa. Uusi Kunnallisteknikot ry epäonnistui ensimmäisessä 
yrityksessään tulla ryminällä mukaan kärkipaikoille mutta nousi 
väkisin mukaan johtoryhmään. Kunnallisteknikoista muodostuikin 
nopeasti sisäistä toimintaa kehittävä ja rauhoittava tekijä. Kunnallis-
teknikoiden tuella SKT ajoi KTK:ssa selkeätä jäsenistön kuulemista 
vaativaa linjaa aikana kun STTK:n johto yritti uuden kunnallisen 
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alan pääsopimuksen avulla muuttaa koko kuntasektorin teknisten 
järjestäytymistapaa vastoin KTK:n omaa tahtoa. Tämä taistelu johti 
vuoden 1985 KTK:n liittokokouksessa siihen, että SKT:n puheen-
johtaja Seppo Kaivola valittiin KTK:n puheenjohtajaksi. Osa ter-
veysteknikoista siirtyi valtiolle Työsuojeluhallituksen perustamisen 
seurauksena 1989

Kaivolan siirryttyä KTK:n puheenjohtajaksi aukeni SKT:n puheen-
johtajapaikka. Uusi yhdentynyt Kunnallisteknikot ry asetti ehdolle 
oman puheenjohtajansa Ilpo Saaraisen. Saarainen valittiinkin ja 
näin pienten liittojen ratkaisu yhdentymisestä tuotti tulosta jo pa-
rissa vuodessa. Ratkaisu rauhoitti SKT:n sisäistä toimintaa ja järjestö 
keskittyi tukemaan KTK:n neuvottelutoiminnan lisäksi myös KTK:n 
uudistuvaa järjestöllistä toimintalinjaa. SKT laajensi toimintaansa 
myös ammatillis-aatteelliselle puolelle liittymällä Teknikkojen Kes-
kusliitto TKL:n jäseneksi vuonna 1991. SKT:ta tuli TKL:n suurin 
jäsenjärjestö ja olikin luonnollista, että SKT:n perustamisesta asti 
liiton toiminnassa aktiivisesti ja monilla eri tasoilla mukana ollut 
Eero Salminen valittiin vuonna 1991 TKL:n puheenjohtajaksi.

SKT otti vuonna 1990 käyttöön uuden palkitsemisjärjestelmän. 
Liiton  neljä ensimmäistä kultaista ansiomerkkiä ja pöytälippua 
myönnettiin seuraaville henkilöille: no 1 Heikki Autero, no2 Erkki 
Hintikainen, no 3 Anssi Kuusela ja no 4 Seppo Kaivola.

KTK siirtyi nelivuotiseen liittokokouskauteen ja päätoimiseen 
puheenjohtajaan liittokokouksessaan vuonna 1989 Tampereella, 
Tämän jälkeen käynnistyi uudelleen myös SKT:n sisällä vilkas ja 
monivivahteinen keskustelu SKT:n ja myös KTK:n järjestäytymista-
voista. Monilta tahoilta ehdoteltiin siirtymistä ainakin SKT:ssa mutta 
yllättävän monien taholta myös KTK:ssa paikkakuntakohtaisten 
henkilöjäsenyhdistysten liittoihin. Yhtenä keskustelun virittäjänä 
oli varmasti pääkaupunkiseudulla käynnistynyt erillisliike joka KTA 
nimisenä pyrki muun muassa tuon tyyppiseen järjestäytymiseen.

Ilpo Saarainen lähti eräänä iltana vuonna 1990 SKT:n hallituksen 
kokouksesta vielä luontolenkille naapuriensa kanssa. Kaikenlainen 
luonnon seuraaminen ja suojelu olivat hänen sydäntään lähellä. 
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Lenkillä ollessaan hän joutui paikalle jossa pieni naapurin koulu-
ikäinen poika oli joutunut suureen hengen vaaraan eristimiltään 
pudonneen 20 kV:n linjan paljaan johdon lähellä. Ilpo lähti pelasta-
maan poikaa onnistuenkin siinä mutta sai samalla itse voimakkaan 
sähköiskun. Tämä isku vaurioitti Ilpon aivotoimintoja ja invalidisoi 
hänet pysyvästi.

Ilpon loukkaantuminen tapahtui järjestön toiminnan kannalta 
varsin huonoon aikaan. Kesken systemaattisen rakennustyön joutui 
SKT hakemaan uutta puheenjohtajaa. Uuden puheenjohtajan valin-
nassa pidettiin tärkeänä pitempiaikaista johtajaa joka voisi toimin-
nallaan edesauttaa aloitettua järjestön kehittämistyötä. SKT osoitti 
suurta ennakkoluulottomuutta valitessaan puheenjohtajakseen 
Kunnallisteknikoista Marketta Kujalan.

Puheenjohtaja Kujalan ensimmäinen tehtävä oli luotsata SKT toi-
mistotilan omistajaksi. KTK hankki kesällä 1991 omistukseensa 
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Pasilassa sijaitsevasta ”Huolintatalosta” ylimmän eli kuudennen 
kerroksen. Keskusliitto ei itse tarvinnut kaikkia tiloja ja kauppasi 
ylimääräisiä tiloja jäsenjärjestöille. SKT tarttui tilaisuuteen ja myös 
KT sekä KST ostivat yhdessä toisen huoneen. Näin SKT oli saanut 
pysyvän toimistotilan ja samalla KTK:n neuvottelutilat sekä toimis-
tolaitteet käyttöönsä. Huolintatalo sijaitsee lähellä Pasilan asemaa ja 
oli siis sijainniltaankin erittäin sopiva järjestää kokouksia ja muita 
tapahtumia omissa tiloissa. SKT, KST ja (KKT) KT maksoivat ti-
loistaan osamaksuna myymällä Tammisaaren Matkailukeskus Oy:n 
osakkeensa KTK:lle.

Kun KTK aikoinaan perustettiin, oli nimessä esiintyvä ”teknillinen” 
tärkeä pieni yksityiskohta, sillä näin korostettiin koulutusta, joka oli 
saatu. Meillä oli teknillinen koulu, teknillinen opisto ja teknillinen 
korkeakoulu erossa ammatti- yms. kouluista työelämään tulleista 
”teknisistä”. Yhdeksänkymmentäluvun alkuaikoina vahvistui halu 
muuttaa SKT:n nimeä. Teknikkojen rinnalla oli aina työskennellyt 
samoissa tehtävissä henkilöitä ilman teknikko tutkintoa ja nyt oli 
samoihin tehtäviin alkanut tulla insinöörikoulutuksen saaneita 
henkilöitä. Kaikessa pyrittiin  tiivistettyyn esitystapaan ja silloin 
”teknikko” nimessä ei tuntunut enää hyvältä varsinkin kun tiedettiin 
teknikkokoulutuksen olevan loppumassa. 

Suomen Kuntien Teknikot SKT ry  nimi modernisoitiin monivivah-
teisten vaiheiden jälkeen Liittokokouksessa Seinäjoella vuonna 1994 
muotoon Suomen Kuntien Tekniset SKT ry.
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Tämän rakennuksen 6.kerroksessa sijaitsi KTK:n 
toimisto sekä ensimmäiset SKT:n omat toimitilat.
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Taloudesta

Liiton taloudelliset voimavarat

SKT oli perustettu taloudellisesti tyhjälle pöydälle. Toiminnan 
alusta asti oli yhtenä tavoitteena saavuttaa talousvakaus jotta voitai-
siin päästä mahdollisimman nopeasti irti talkootyöhön nojaavasta 
hallintotoiminnasta sekä kykyä ottaa vastaan työtaisteluita. Viime-
mainittu asia nousikin vahvasti esille kun KTK:n neuvotteluoikeus-
lakko vuonna 1973 oli päättynyt. Lakko oli käyty täysin lakkolaisten 
omin uhrauksin. Runsaat kolme viikkoa kestänyt lakko oli koetellut 
monen teknikon taloutta. Olivathan uuteen järjestöön liittyneet 
nuorempaa ainesta, koska vanhemmilla teknisillä oli jo vakiintuneet 
järjestösuhteet muihin järjestöihin ja siten monia rasitti nuori perhe 
kaikkine vaikeuksineen. Tavoite päästä itse teknisinä sopimaan 
omista työsuhteen ehdoista oli kuitenkin niin voimallinen, että 
taloudellinen panos oltiin valmiita kestämään. Ymmärtäen jäsen-
tensä vaikeudet halusi SKT jo heti syksyllä 1973 KTK:n ryhtyvän 
lakkokassan keräämiseen tehden siitä aloitteen KTK:n hallitukselle. 
Oikean tiedon saaminen jäsenille ”vihamielisen” ympäristön pai-
neessa oli myös muodostunut selvästi havaittavaksi ongelmaksi ja 
siten SKT teki aloitteen STTK :n jäsenlehden perustamisesta.

SKT vaikutti aktiivisella panoksellaan myös Julkisten alojen Tek-
nisten Työttömyyskassan perustamiseen yhdessä valtiosektorin 
teknisten kanssa vuonna 1978.

Yhdistyksen talous on perustunut jäsenmaksutuloihin. Jäsenten 
maksamasta kokonaisjäsenmaksusta on SKT:n osuus ollut n.10% 
luokkaa, mieluummin alle. Kulujen kohdentaminen vain välttämät-
tömään jäsenkunnan edunval vontaan on pitänyt tuloksen aina 
positiivisena. Kun KTK alkoi suunnitella yhdessä Teknisten Liiton 
kanssa maa- ja vesialueen hankkimista Tammisaaren lähistöltä, lähti 
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SKT mukaan pitkän keskustelun jälkeen kun epäselvää oli pitkään se 
hankitaanko alue Oy:n nimiin vai liitoille jolloin kyseessä olisi ollut 
kiinteistön osto liitolle omine hankaluuksineen. Suunniteltu hanke 
toteutuikin vuonna 1982 ja perustetusta osakeyhtiöstä, Tammi-
saaren matkailukeskus Oy, hankki KTK yhdessä jäsenyhdistystensä 
kanssa 20 prosentin osuuden, SKT 3 osaketta, KKM 3 osaketta, KST 
2 osaketta, KLVIT 1 osake ja Kuntien Koneteknikot 1 osake.

Myöhemmin v.1994 KTK lunasti itselleen osan alueesta ja muodosti 
Kopparön Lomamajat Oy nimisen yhtiön hallitsemaan haltuunsa 
saamaansa aluetta mökkeineen. Tätä ennen KTK oli hankkinut 
omistukseensa kaikki jäsenyhdistystensä omistamat osakkeet. Kun-
tien Konemestarit hankkivat samassa yhteydessä omaa osuuttaan 
vastaavan alueen ja rakentamansa mökin itselleen. Talousasioissa 
SKT oli siis vakavaraistunut eikä talouden hoito ollut enää niin 
vaikeudesta toiseen kulkemista kuin toiminnan alkuvuosina. SKT 
kykenikin jättämään jäsenmaksun perimättä vuodelta 1994. SKT:n 
talous on pysynyt katkeamatta vakaalla ja toimintakyvyn turvaavalla 
tasolla.

Rakennustyö jatkuu

KTA kuvio tukehtui pikkuhiljaa mutta johtuen teknikkojen osuu-
desta yrityksen luomisessa jäi SKT:n sisälle pieniä pesäkkeitä pitäen 
yllä moninaista tyytymättömyyttä lähes kaikissa asioissa. Kunnallis-
teknikot oli kasvanut nopeasti suurimmaksi yhdistykseksi ja nokit-
telujärjestys vaihtui. Ei ollut siis mikään ihme, että järjestäytymis-
muodoista käytävä keskustelu sai jälleen uutta tuulta purjeisiin. Kun 
KTK:n sisällä oli jouduttu hieman paitsioon vuoden 1993 KTK:n 
liittokokouksessa puheenjohtajavalintaan liittyneen pelailun tulok-
sena, kasvoi halu saada jälleen oma henkilö KTK:n johtoon. Pelailu 
siirtyi siis SKT:n sisälle ja pikkuhiljaa vahvistui kanta joka tähtäsi 
selkeästi KTK:n puheenjohtajuuteen. Tässä neuvottelukuviossa 
tehtiin sopimuksia jotka aikanaan vaikeuttivat tasapainoista vakaata 
rakennustyötä. Tämän uuden tavoitteen ensimmäisenä askeleena 
päätettiin vaihtaa SKT:n puheenjohtajaa jotta voitaisiin ajaa omaa 
puheenjohtajaa KTK:n johtoon. Tämä valmistelutyö tehtiin ilman 
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hallinnon päätöksiä.

Liittokokouksessaan Mikkelissä SKT valitsikin  Marketta Kujalan 
tilalle puheenjohtajakseen tamperelaisen Lasse Alangon. Valinnan 
tavoitteena oli saada Lasse Alanko KTK:n ja KTN:n hallituksiin 
jotta asema KTK:n tulevaa puheenjohtajuutta ajatellen olisi mah-
dollisimman vahva. Tässä taktiikassa onnistuttiin ja Lasse Alanko 
valittiin KTK:n liittokokouksessa vuonna 1997 jo kolmantena SKT:n 
piiristä tulleena KTK:n johtoon. Valintaprosessi oli kuitenkin vähin-
tään yhtä monisolmuinen kuin KTK:n edellinen puheenjohtajava-
linta vuonna 1993. Nämä valintakauppojen aiheuttamat jälkivaiku-
tukset jättivät jälkensä myös SKT:n sisäiseen toimintaan.

Osa SKT:n hallinnossakin toimivista henkilöistä koki olevansa 
sivussa tiedon valtavirroista. Tunne sivuraiteella olosta käynnisti 
kysymyksiä ja vaatimuksia asioista jotka eivät aina olleet edes työ-
listoilla. Järjestäytymistä pohdittiin jälleen. Osin laukaisijana toimi 
energia-alan järjestäytyminen. Taustalla oli myös aina aika ajoin 
vellonut keskustelu työtaistelurahojen jaosta KTK:n jäsenjärjestöille 
ja myös SKT:n säästöjen palauttaminen jäsenyhdistyksille. Nämä 
erilaiset ja SKT:n alkuaikojen ajatuksiin peilaten, uudet ajatukset 
hämmensivät toimintoja.

Lasse Alangon tultua valituksi KTK:n johtoon valittiin SKT:n pu-
heenjohtajaksi SKT:n alkuajoista alkaen aktiivisesti toiminut Juhani 
Nurkka. Juhani Nurkka tunnettiin järjestökentässä harkitsevana 
asioihin paneutuvana todella taitavana järjestöihmisenä. Hänen 
johdollaan alkoikin määrätietoinen paneutuminen ongelmiin sekä 
ratkaisumallien haku.

SKT:n nimi muutettiin uudelleen neljä vuotta edellisestä muutok-
sesta. Uusi nimi ”Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset 
SKT ry” sai lain voiman 19.1.1999. Muutos oli johdonmukainen 
seuraus työmarkkinoilla tapahtuneesta kehityksestä sekä Teknikko-
koulutuksen loppumisesta ja korvaantumisesta insinööri AMK 
koulutuksella.

Nimen muutoksen pusertaminen muodostui uudistumisen 
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alkutahdiksi. Sisäinen tyytymättömyys omaan ja KTK:n toiminta-
kulttuuriin vauhditti uuden luomista. KTK:n sisällä oli vuosia ky-
tenyt uudistumisen tahtotila joka ei oikein päässyt purkautumaan 
sitovilla kiintiöillä kankeutetun hallinnon läpi. SKT:n sisäistä pallot-
telua kuvannee hyvin se, että keväällä 2000 sekä KT ja KMT, jotka 
edustivat kolmea neljäsosaa SKT:n henkilöjäsenmäärästä, esittivät 
Lasse Alankoa valittavaksi myös seuraavalle liittokokouskaudelle 
KTK:n johtoon. Runsasta vuotta myöhemmin kuitenkin SKT yh-
dessä KRI:n ja KTL:n kanssa ajoi uudeksi KTK:n puheenjohtajaksi 
nuoren terveysteknikon Keijo Houhalan. Tämä oli osin seurausta 
Juhani Nurkan aikana syntyneestä uudelleen ajattelusta yhteistyö-
kumppaneiden suhteen. Hakeuduttiin kiinteämpään yhteistyöhön 
saman koulutustason ja samantyyppisiä tehtäviä tekevien ihmisten 
kanssa. SKT oli jälleen vetojuhtana kun nämä järjestöt päätyivät 
ajamaan KTK:oon uudistuksia. KTK:n nimessä luovuttiin pitkästä 
”teknillinen” sanasta ja korvattiin se lyhyellä ”tekniset” sanalla. 
Samaan vauhtiin luovuttiin KTK:n valtuustosta joka korvattiin ke-
vyemmällä edustajakokouksella. Suurin osa KTK:n linjauksista oli 
lähtöisin SKT:n sisäisestä valmistelusta. Vaikka kaikki muutokset 
eivät menneet aivan SKT:n tahdon mukaan niin linjauksiin voitiin 
olla kohtuullisen tyytyväisiä.

Neljäs SKT lähtöinen puheenjohtaja ryhtyi nuoruuden innolla paik-
kaamaan ensin KTK:n taloutta ja sen jälkeen keskusliiton asemaa 
muiden järjestöjen parissa.

SKT painosti edelleen keskusliittoa purkamaan päällekkäisyyksiä 
sekä madaltamaan kynnystä henkilöjäsenestä keskustasolle. Sisäi-
sessä toiminnassa oli nähtävissä tietynlaista turhautuneisuutta kun 
asiat eivät edenneet ja toisaalta pitkäjänteistä tulevaisuushakuista 
toimintaa ei saatu syntymään. Tällainen monitasoinen ja osin sir-
paleinen toiminta piti kuitenkin yllä jatkuvaa vuoropuhelua. Aika 
ajoin nousi pintaan vaatimukset muuttaa KTK henkilöjäsenpohjai-
seksi nostamalla paikallistaso merkittävämpään rooliin hallinnossa. 
Nämä erilaiset yritykset muuttaa KTK:n yhteistyöjärjestöluon-
netta kilpistyivät jatkuvasti varsinkin pienten kuntien pelkoihin 
isojen vallan kasvusta sekä erityisesti korkeakoulutettujen pelkoon 
omien tavoitteiden haihtumisesta päälukuisesti isompien ryhmien 
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katveeseen. KTK:n järjestöllinen pysähtyneisyyden tila hermostutti 
SKT:n jäsenyhdistyksistä erityisesti sähkömiehiä ja Kunnallistek-
nikoita. Nämä järjestöt saivatkin pystyyn suunnitelman jossa SKT 
lopetettaisiin ja jäsenjärjestöt liittyisivät suoraan KTK:n jäseniksi. 
Suunnitelma lähti siitä ajatuksesta, että näin saataisiin KTK:n halli-
tukseen kolme jäsentä nykyisen yhden tilalle. Tämä SKT:n lopetta-
mispäätös tehtiinkin SKT:n liittokokouksessa vuonna 2005. 

Koska järjestön lopettaminen vaati sääntöjen mukaan kahden koko-
uksen yhtäpitävän päätöksen, kariutui lopettamispäätös kun KTK:n 
ja Insinööriliiton yhdentyminen eteni nopeasti ja siirsi tieltään 
tämän tapaiset asiat. Ylimääräisessä liittokokouksessa vuonna 2006 
SKT päättikin palata päiväjärjestykseen ja jatkaa kolmen jäsenensä 
välistä yhteiseloa.

KTK:n toiminta oli saatettu sekä taloudellisesti että järjestöllisesti 
tasapainoiseen tilaan Keijo Houhalan ensimmäisellä toimintakau-
della. Ensimmäisen kerran KTK:n historian aikana valittiin puheen-
johtaja yhden nelivuotiskauden jälkeen toiselle kaudelle tosin tällä 
kertaa KI:n jäsenenä sillä Keijo Houhala oli oman toimensa ohella 
valmistunut AMK insinööriksi tuotantotalouden linjalta.

Maan talouselämässä sekä koulutustavoitteissa oli tapahtunut suuria 
mullistuksia yhdeksänkymmentäluvun suuren laman jälkeen. 
Nämä muutokset heijastuivat luonnollisesti myös järjestökenttään. 
Työnantajapuolen järjestöllinen keskittyminen heijastui erityisesti 
energia-alan kautta kuntasektorille. Kuntien myytyä joukolla omia 
sähkölaitoksiaan, alkoivat sopimusten väliset raja-aidat siirtyillä, 
siirtäen samalla jäsenten järjestäytymistä ellei liitoissa tehdä mi-
tään. SKT:n sisällä tämä toi sähköteknikkojen taholla tarpeen hakea 
laajempaa yhteiseloa osakeyhtiöiden muun teknisen henkilöstön 
suuntaan. KTK:n piirissä tämä ymmärrettiin lopulta oikein ja näin 
uusi Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry pääsi KTK:n jäse-
neksi. Samalla ratkaisu tarkoitti SKT:n jäsenmäärän kertaluonteista 
pienenemistä ja taas kerran vaatimuksia henkilöjäsenpohjasta ja 
omaisuuden palauttamisesta jäsenyhdistyksille. Nämä vaatimukset 
alkoivat muodostua toimintaakin vaikeuttaviksi mutta ennen rat-
kaisuja tuli kuvaan KTK:n uudelleen käynnistämä yhteistyöprosessi 
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yksityisellä sektorilla työskentelevien insinöörien kanssa. Yhteistyö-
keskustelut johtivat nopeasti neuvotteluihin tulevasta yhteistoimin-
nasta. Nopeata etenemistä saattaa selvittää se, että tämän tapaisia 
keskusteluja oli varsin hyvässä hengessä käyty jo yhdeksänkym-
mentäluvun alkupuolella. Silloin mukana olivat sekä opisto- että 
korkeakouluinsinöörit.

KTK:n operatiivinen johto piti jäsenjärjestönsä hyvin informoituna 
neuvottelujen kulusta ja näin SKT:nkin oli unohdettava keskinäiset 
ottelunsa ja keskityttävä uuden tilanteen hallintaan. Vaikka SKT:sta 
olikin tullut myös insinöörijärjestö kun ammattikorkeakouluista 
valmistuneet insinöörit oli saatettu jäsenkelpoisiksi ja nimikin muu-
tettu edellisellä vuosituhannella, piili sisällä suurta varautuneisuutta 
insinöörien kanssa yhteisen järjestön perustamista kohtaan. Yksi 
ehkä suurin epäluulo kohdistui kokoeroon. Olisihan uudessa liitossa 
moninkertainen määrä yksityisellä työskenteleviä kuntateknisiä 
vastaan. Mukaanmeno ei siis ollut missään vaiheessa läpihuutojuttu 
mutta syntyi päätös aikanaan yksimielisesti. Vaikka uuden liiton 
pystyyn saaminen tapahtui nopeasti, kävi SKT koko tarmollaan 
uuden luomiseen. SKT:n puheenjohtajaksi Juhani Nurkan jälkeen 
noussut Timo Ansio joutui KTK:n ensimmäisenä varapuheenjohta-
jana paljon vartijaksi.

Kun UIL:n luomisen jälkeen alkoivat uhkakuvat realisoitua ja edessä 
näytti olevan välirikko, niin SKT seisoi jälleen eturintamassa. UIL:n 
rikottua ilmeisen tahallisesti lähes kaikkia yhdistymissopimuksen 
kohtia oli SKT nopeasti valmis vetämään johtopäätökset ja ero-
amaan liitosta joka ei kunnioita itse tekemiään sopimuksia. SKT 
asettui myös KTK:n rinnalle kun UIL/KTK sopimuksen purkautu-
miselle ryhdyttiin hakemaan oikeuden vahvistusta.

KTK:n muutkin jäsenjärjestöt tekivät samanlaiset päätökset. Nyt oli 
ryhdyttävä rakentamaan uudestaan toimivaa neuvottelujärjestöä. 
Samalla päästiin toteuttamaan vuosia vireillä olleita ajatuksia mata-
lasta organisaatiosta ja tehokkaasti tuotettavista hyvistä jäsenkeskei-
sistä palveluista.

Tätä kirjoitettaessa KTK on vakiinnuttanut uuden asemansa ja 
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saattanut taloutensa tasapainoon vaikka oikeusriita UIL:lle luovute-
tusta omaisuudesta jatkuu.
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Juhani Nurkka
Maanmittausteknikko
SKT:n puheenjohtaja vuosina 1997 – 2002
Juhani Nurkka toimi aktiivisesti koko SKT:n olemassaoloajan 
sekä paikallisella, että valtakunnallisella tasolla moninaisissa 
luottamustehtävissä myös ammatillis- aatteellisella toiminta-
alueella
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SKT KTK:ssa

Yhdistysten vaikutusmahdollisuuksiin kuuluu avata kana via asioi-
densa ajamiseksi. Näiden yhteistoimintaväylien kautta saadaan 
myös lisää painoarvoa asioiden taakse. Sen lisäk si, että SKT on osal-
listunut KTK:n kaikkiin valiokuntiin, toimi kuntiin ja työ ryh miin on 
se ollut edustettuna KTK:n kautta STTK:n ja myöhemmin Akavan 
hallinnoissa Edustuseliminä ovat olleet mm: Akavan halli tus ja 
sen työvaliokunta, liittoval tuusto, talouspo lii ttinen valiokunta, 
kunnallisten sopimusasiain neu votte lukun ta, sähkötekni nen valio-
kunta, työelämän suh teiden neuvottelukun ta, koulutusva liokunta, 
ympäristö asiain neuvottelu kunta ja järjestövaliokunta.

KTK:n perustettua työttömyyskassan osallistui SKT sen hallin toon. 
Sama toistui kun fuusioiduttiin VTK:n kans sa koko julkista sektoria 
edustavaksi Julkisten alojen toimihenkilöiden työttö myyskassaksi.
STTK-J:n ja sittemmin KTN:n hallinnoissa on SKT:llä ollut edustus.

SKT liittyi Teknikkojen Keskusliiton jäseneksi vuonna 1991 ajaak-
seen jäsenistönsä koulutuspoliittisia kysymyksiä. Teknikko jär-
jestöjen yhteistyöelimessä TeRaKo:ssa (Tek nikot-Rakennusmes-
tarit-Konemes tarit) on osallistuttu seminaareihin teknikoita 
koskettavis ta aiheista.

Vuonna 1993 perustettiin Suomeen ”Opistotasoisten Tekniikan 
Asiantuntijoiden Järjestö OT” hoitamaan teknikoiden koulutus- ja 
pätevyyskysymyksiä Euroopassa ja EU:ssa. OT liittyi jäseneksi The 
Euroupean higher Engineering and Technical Professionals Asso-
ciation EurEta-nimiseen järjestöön. Muita jäsenmaita ovat Englanti, 
Ruotsi, Sveitsi, Itävalta, ja Unkari jäseyyttä hakivat myös  Italia ja 
Tanska. Järjestön tarkoitus on luoda Eurooppalaisten teknikkotut-
kintojen vertailujärjestelmä ja perustaa teknikoiden kansalliset pä-
tevyysrekisterit. SKT on ollut alusta asti mukana toiminnassa vaikka 
järjestön merkitys onkin viime vuosina hiipunut.
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OT muutti myöhemmin nimensä Tekniikan ja Insinööri-työn 
Asiantuntijoiden Järjestö EurEta Finland ry:ksi. Terakon toiminta 
liitettiin v. 1998 osaksi EurEtan toimintaa. Samassa yhteydessä SKT 
päätti erota TKL:sta v 1998. 

Vaikuttamista on myös tapahtunut työnantajan järjestä missä semi-
naareissa ajankohtaisista aiheista tai tee moista, kuten perinteiset 
Lappeenrannan tpd/rationali sointi- sekä Rauman työmarkkinase-
minaarit. SKT:n piirissä kasvaneet henkilöt ovat olleet paljon liiton 
jäsenmääräpainoa suuremmassa roolissa kehitettäessä KTK:a.

SKT:n ensimmäisestä puheenjohtajasta Erkki Hintikaisesta tuli 
KTK:n ensimmäinen pääsihteeri paljolti sen osoittamansa aktiivi-
suuden ja nokkelan toimintansa ansiosta. Muilta järjestöiltä ei jäänyt 

KTK:n puheenjohtaja Lasse Alanko onnittelee juhlivaa 
järjestöä vuonna 2000. Juhani Nurkka kättelee ja varapu-
heenjohtaja Seppo Virtanen varmistelee.
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huomaamatta se tehokkuus, jolla varmistettiin SKT:n synty perus-
tuttamalla eri koulutushaaroille hyvin nopeasti tarvittavat kunta-
sektorin edunvalvontajärjestöt. Toiminnastaan KTK:n pääsihteerinä 
Hintikainen saikin myöhemmin yleisesti hyväksytyn lisäarvon ” Mr 
KTK ”.

Sähköteknikko Hintikaisen seuraajaksi valittu maanmittaustek-
nikko Anssi Kuusela sai lakkopäällikkönä keskeisen roolin KTK:n 
valmistautuessa työtaisteluun saadakseen neuvottelu- ja sopimisoi-
keudet omissa asioissaan. Työtaistelu hoidettiin suurella menestyk-
sellä vaikka päätavoite jäikin sopimisoikeuksien osalta raakileeksi. 
Käyty taistelu nosti KTK:n järjestöksi järjestöjen joukkoon ja 
käynnisti voimakkaan järjestäytymisen KTK:laisten järjestöjen pii-
riin..Lähes luonnollinen seuraus olikin, että Anssi Kuusela valittiin 
KTK:n puheenjohtajaksi vuoden 1975 alusta. Anssi Kuuselan joh-
dolla KTK:n asema neuvotteluosapuolena vahvistui ja vakiintui sille 
tasolle jossa työnantajaosapuoli kunnioitti niitä kannanottoja joita 
KTK:n taholta esitettiin. KTK:n asiantuntijaroolin vahvistamiseksi 
perustettiin Tampereelle tilastotyöryhmä jonka vetäjäksi kutsuttiin 
SKT:n piiristä Seppo Kaivola. Tämä työryhmä keräsikin ja käsitteli 
manuaalisesti talkootyönä yli 6000 kunnallisen teknillisen viran- ja 
toimenhaltijan palkkatiedot sekä kolmen ns. kuoppakierroksen 
tuloksen.

Kun Anssi Kuuselan tilalle SKT:n puheenjohtajaksi valittu sähkö-
teknikko Erkki Aalto sai johtaakseen KTK:n palkka- ja sopimusva-
liokunnan ja samalla paikan KTK:n neuvotteluryhmässä oli Kun-
nallisen Sopimusvaltuuskunnan toimistossa KTK:n nelihenkisessä 
neuvotteluryhmässä kolme SKT:n piiristä lähtenyttä asiantuntijaa.

Erkki Hintikaisen suuri oivallus oli paikallisen toiminnan organisoi-
minen kevyellä mutta jäsenistön osallistumisen turvaavalla tavalla. 
Kuntiin tai seudullisiin työyhteisöihin perustettiin paikallistoimi-
kuntia (Patoja) jotka rekisteröimättöminä ryhminä olivat nopea-
otteisia ja  mukautuvia työkaluja hoidettaessa sopimusten sovelta-
mista paikallistasolla. Tämän paikallisen voimavaran kytkeminen 
keskusliiton toimintaan oli tärkeätä. KTK päättikin perustaa luot-
tamusmiesten jatkokouluttautumista palvelemaan määräaikaisen 
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korkeintaan vuoden mittaisen kenttäasiamiestoimen johon keskus-
liiton hallitus kutsuisi pitkään luottamusmiehinä toimineita henki-
löitä eri puolilta Suomea.

KTK:n ensimmäiseksi kenttäasiamieheksi kutsuttiin Seppo Kaivola 
Tampereelta. Kenttäasiamiestoiminnasta muotoutui nopeasti tärkeä 
osa keskusliiton toimintaa. Kenttäasiamiestoiminnan kymmen-
vuotisen historian aikana valittiin tähän tehtävään SKT:n piiristä 
Karhulasta, maanmittausteknikko Heikki Oksanen josta kenttäasi-
amieskauden jälkeen tuli KTK:n toimistoon palkkasihteeri ja yksi 
pääneuvottelija ja Maanmittausteknikko Lasse Ketola Äänekoskelta 
kehitti kenttäasiamieskautensa jälkeen KTK:n tilastointia menestyk-
sellisesti. Tämän tilastotyön tuloksena oli KTK neuvotteluissa työn-
antajan kanssa vähintään samalla tiedontasolla koskien paikallista 
palkkatasoa.

Helge Kososen ja Juhani Sariolan toimiessa KTK:n puheenjohtajana 
nousi palkka- ja sopimusvaliokunnan puheenjohtajan rooli vuosi 
vuodelta aina merkittävämpään asemaan. Erkki Aallon hävittyä 
KTK:n puheenjohtajuuden vuonna 1980 KTK:n liittokokouksessa 
Turussa niukasti rakennusmestareiden Helge Kososelle alkoi hän 
keskittyä vahvemmin Helsingin paikalliseen edunvalvontaan ja 
luopui parin vuoden päästä SKT:n puheenjohtajan toimesta. Erkki 
Aallon jälkeen valittiin SKT:n puheenjohtajaksi sähköteknikko 
Seppo Kaivola Tampereelta. Vastaehdokkaana tiukassa vaalissa oli 
maanmittausteknikko Heikki Oksanen Kymin Karhulasta kuten hän 
itse kotiseutuaan kuvaili.

Kaivolan puheenjohtajuusaika SKT:ssa jäi lyhyeksi tultuaan jo 1985 
syksyllä Seinäjoella pidetyssä KTK:n liittokokouksessa valituksi 
KTK:n puheenjohtajaksi. Tässä valinnassa Kaivolan ansioksi ylei-
sesti luettiin hänen kenttäasiamiehenä hankkimansa jäsenkentän 
tuntemus ja toisaalta palkka- ja sopimusvaliokunnan puheenjohta-
jana saamansa neuvottelukokemus. Kaivolan puheenjohtajakauden 
aikana KTK:a kehitettiin sekä organisaation että toimiston miehi-
tyksen osalta vahvasti niiden vaikutteiden pohjalta jotka olivat läh-
töisin SKT:n monipuolisen pohdiskelun ajoilta.
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Huivit ja karavatit 30-vuotisjuhlassa.
Vasemmalta: Lasse Alanko, Seppo Kaivola, Marketta Kujala, Anssi Kuusela ja Erkki 
Hintikainen.

Kaivolan jälkeen 1986 nousi SKT:n puheenjohtajaksi terveystek-
nikko Ilpo Saarainen. Saarainen otti nopeasti edeltäjiensä tapaan, 
luontaisten taitojensa ja paneutumisensa avulla arvostetun roolin 
KTK:n hallituksessa ja tulikin valituksi 1989 hallituksen ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi vaikka KTK:n nyt päätoiminen pu-
heenjohtaja Kaivola oli taustaltaan myös teknikko. Saarainen tasa-
painotti päätöksen tekoa jo silloin kun KTK:ssa tehtiin 1987 päätös 
siirtyä päätoimiseen puheenjohtajuuteen sekä sittemmin kun 1989 
siirryttiin nelivuotiseen liittokokousväliin, pieneen hallitukseen ja 
valtuustoon. Ilman Saaraisen panosta eivät nämä isot päätökset olisi 
saapuneet satamaan niin nopealla aikataululla kuin tapahtui.
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Ilpo Saaraisen vakava loukkaantuminen vuonna 1990 oli todella 
mittava vahinko sekä SKT:n että KTK:n kehitykselle ja samalla tek-
nillisesti erityiskoulutetun ammattikunnan edunvalvonnalle.

Ilpo Saarisen seuraajaksi valittu Marketta Kujala joutui KTK:n 
hallitukseen vaikeassa järjestöllisessä tilanteessa. STTK:n puheen-
johtajaksi oli valtakunnansovittelijaksi siirtyneen legendaarisen 
Jorma Reinin jälkeen valittu Esa Swanljung. Pian tämän jälkeen teki 
toimihenkilöiden keskusjärjestö TVK konkurssin osana suomalais-
syntyistä suurta lamaa jonka aikana työttömien lukumäärä nousi 
pahimmillaan lähes 600 000 työttömään. Tämä työttömyysaalto 
puri myös kuntien työtekijöihin. Vaikka kunnan palvelutehtävät 
eivät todellakaan vähentyneet, niin irtisanoivat ja lomauttivat monet 
kunnat työntekijöitään eräänlaisen juustohöyläkaavan mukaan. 
Tämä lisäsi palkansaajien työpaineita ja heijastui monella eri tavalla 
myös sekä järjestötoimintaan että sopimustoimintaan.

Samaan aikaan kun KTK vahvisti asemiaan kuntasektorin yhtenä 
vahvana vaikuttajana, koki STTK:n johto tämän olevan omiaan 
heikentämään keskusliiton roolia kuntakentässä. KTK:n aseman 
vahvistuminen näytti kiusaavan STTK:n johtoa. Tämä asetelma loi 
KTK:n hallituksen sisälle paineita. Nämä paineet heijastuivat SKT:n 
toimintaan ja olivat samalla vaikeuttamassa uuden puheenjohtajan 
toimintaa KTK:n hallituksessa.. Kaikista ongelmista huolimatta 
selvisi puheenjohtaja Kujala tehtävästään erittäin hyvin kehittyen 
nopeasti puheenjohtajana arvostettuun asemaan.

SKT onnistui pyrkimyksessään saada oma mies KTK:n johtoon 
kun Lasse Alanko valittiin 1997 KTK:n puheenjohtajaksi. KTK:n 
toiminnan painopiste oli siirtynyt oman pääsopijajärjestön KTN:n 
taholle ja keskusjärjestö STTK:n rooli samalla heikentynyt. Teknisen 
koulutuksen alueella oltiin siirtymässä vanhoista teknillisistä oppi-
laitoksista, teknillinen koulu ja –opisto, yhteen ammattikorkeakou-
luun. Tämä aiheutti kiehuntaa järjestökentässä. Teknikkotasoiset 
järjestöt, KTK:ssa KRL ja SKT joutuivat pohtimaan olemassaolonsa 
oikeutusta. KRL lisäsi nimeensä insinöörin, jolloin lyhenteeksi tuli 
KRI, SKT lisäsi koulutustason nimeensä ja säilytti lyhenteensä en-
nallaan. Kaikki nämä muutospaineet hillitsivät muuta järjestöjen 
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kehittämistä ja niinpä KTK:n jäsenjärjestöt päättivätkin valita 
Alangon jälkeen puheenjohtajakseen nuoren innokkaan Keijo Hou-
halan SKT:n hallinnosta. SKT tarjosi siis KTK:n käyttöön jo nel-
jännen kasvattinsa ja ensimmäisen kerran KTK:n historiassa jäsen-
järjestöjohtajan takaa.

Keijo Houhala siirsi valituksi tultuaan nopeasti SKT:n piirissä 
tehdyn kehittelytyön osaksi koko KTK:n kehittämistä. Kun KTK:n 
talous oli saatettu vakaalle pohjalle, oli aika siirtyä järjestöpolitiikan 
kimppuun. Yhteistyökumppani löytyi Insinööriliitosta. Perinteis-
tään johtuen suhtautui SKT aluksi hyvin varovaisesti jopa kriittisesti 
edessä olevaan yhteenliittymään Uuden Insinööriliiton puitteissa, 
mutta  päädyttyään yhteistyön kannalle ryhtyi välittömästi omalta 
osaltaan tositoimiin.

Houhalan tultua valituksi toiselle kaudelle KTK:n johtoon, aukeni 
SKT:N puheenjohtajalle Timo Ansiolle paikka KTK:n ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana. Näin KTK:ssa oli SKT lähtöinen 
johtokaksikko.

Nopeasti muodostettu yhteisö UIL kariutui kuitenkin lyhyen toi-
mintansa alkuaskeleilla vanhoihin taisteluhautoihin jähmettyneen 
yksityissektorin insinöörikunnan kyvyttömyyteen nähdä uuden 
liiton valtavia kehitysnäkymiä. Tässä vaiheessa SKT asettui ensim-
mäisenä KTK:n rinnalle kun oli pelastettava kuntasektorin teknisen 
asiantuntijajoukon edunvalvonta. Tämä työ jatkuu.
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Edunvalvontatoimintaa

Palkkahinnoittelua ja kuoppakierroksia

Vuonna 1970 palkkahin noit telu oli rakennettu virkaehtosopi-
muksen Kau punki liiton, Maalaiskuntien lii ton ja Sai raala   lii ton 
ns. kiin topis tevir kasuosi tus ten pohjalta,  jol l oin sii tä muodostui 
asukaslu vuilla porrastettu kol miosai   nen hinnoittelu.  Pal kka  e rot 
näis sä hinnoitteluissa tekni kon tut kinnon suo ritta neilla oli vat ylä- 
ja alara joilla (mini mi ja mak simisopimus) useita palk ka luokkia. 
Tämän epä kohdan poistamiseksi teki SKT KTK:lle vuo sit tain esi-
tyksiä asukaslukurajojen poistamiseksi. Sama ongelma oli tietenkin 
muil la kin KTK:n lii toilla. Ongelma poistui vasta v. 1975 kun hin-
noittelut yhdis tet tiin.

Kuoppakierrokset hinnoittelumuutoksien toteuttamiseksi vaativat 
huomattavan osan hallinnon työpanoksesta. Var sin kin vuonna 
1971 toteutettu keskitetty kuoppakierros jär jes töjen ja Kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan toimiston kanssa vaati runsaasti työtunte ja. 
Voidaan kuvitella, että koko kun takenttää käsittävän kuoppa listan 
tekemi nen jäsenluet teloa selaten ja paikallisia yhteyksiä ottaen ei 
käy käden käänteessä. Vaikka tuolloin neuvo teltiin työnan tajan 
kanssa keittiöportaan kautta, saa tiin myös kunta tek nisille suhteel-
linen potti. Tässä auttoi myös KVL kun heillä ei ollut tarkkaa tietoa 
tek nisten jä senyy destä ja "mainospaloina" tuli kuoppia KTK:nkin 
jä senille.

Uusien nimikkeiden saaminen hinnoitteluun vaati melkoi sia ponnis-
teluja. Perimmäinen vaikeus muutoksien saami selle ei ollut niin-
kään työnantajan asenne kuin muiden järjestöjen pyrki mys tyrmätä 
kaikki KTK-laiset esityk set. Näin kävi maan mittausteknikoiden, 
konemesta reiden, metsäteknikoiden ja terveys teknikoiden hin noit-
telun muutosesitysten kanssa.
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Jatkuvana ongelmana on ollut myös teknikoiden sijoittu minen eri 
toimialojen hinnoitteluihin varsinaisen teknik kohinnoittelun ulko-
puolelle. Teknisen alan hinnoittelun soveltaminen seutukaava-, suo-
jatyökeskus-, ter veysval vonta-, puisto-, yms. aloilla on ollut kova kä-
denvääntö kuntatyönantajan kanssa. Oma lukunsa on koko teknisen 
alan palkkahinnoittelun uudistami nen. Jo alusta lähtien on SKT:n 
piirissä ver tailtu palkkaus- ym järjestelmiä yksityisen sektorin vas-
taaviin. Koulutustaso ja asema organisaatiossa ei yksin voinut olla 
palkkauksen kriteeri. Vaadittiin ko kemuksen ja tuloksellisuuden 
painottamista palkkauste kijänä varsinkin koulutustasojen väli sissä 
palkka erois sa. 

Lähtötilanteessa eri koulutustasojen keski palkkojen eroksi todettiin 
neljä palkkaluokkaa, jota päätettiin pitää ohjeellise na jatkossakin. 
Kuitenkin esim. opistotason alarajan ja teknikkotason ylärajan ero 
on aina hiertä nyt teknikko kuntaa. Yksityissektorin palkka luokittelu 
muodostuikin SKT:n erääksi tärkeimmistä tavoitteista jo varhaisessa 
vaiheessa. Pyrkimys erilliseen teknisen alan sopimuk seen tuli tavoit-
teeksi kun todettiin, että neuvottelu kumppaniksi muutoksista tuli-
vatkin ns. pääso pijajärjes töt työn antajan asemasta. Suhtautumi nen 
tek nisten pal kantarkistuksiin voidaan tiivistää erään "pääso pijan" 
neuvotte lijan vaatimukseen:" teknisille ei anneta pen nin kyönää-
kään". Olihan siinä työnanta jakin kahden tu len välissä - niin kuin 
aina kun samalla kakul la on mon ta jakajaa. SKT:n neuvottelijat osal-
listuivat sopimus neu votteluihin usealla kierroksella KTK:n asian-
tuntija ryhmänä teknikkohinnoittelua käsiteltäessä. Parhaan kuvan 
SKT:n tuloksista palkkaluokituksen osalta saa kun vertaa vuosien 
1970 ja 1993 luokituksia.

Kun vuonna 1993 pääsopimus uudistettiin, saatettiin SKT:n piirissä 
olla varsin tyytyväisiä. KTK sai perustetun Kuntien tekniikan ja pe-
ruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN:n kautta selkeän pääsopija-
aseman eli vuonna 1970 asetettu tavoite täyttyi. Vanha viisaus ”Mah-
dottoman ja mahdollisen välinen ero on aikaero. Mahdoton vie vähän 
kauemmin toteutuakseen” toteutui. Silloinen mahdoton vei siis 23 
vuotta jota ei sittenkään voi pitää erityisen pitkänä aikana.

Uudessa pääsopimuksessa avattiin myös tie teknisten omaan 
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sopimukseen jonka laatisivat vain ne järjestöt joilla on jäseniä 
tekniikan eri aloilla. Ensimmäinen Teknisten sopimus allekirjoitet-
tiinkin jo 1994 lopuilla. Monet SKT:n kipukohdat poistuivat uuden 
sopimuksen myötä, vaikka totuuden nimessä on paikallaan todeta, 
että suuren laman aikana nopeasti tehty Teknisten sopimus jäi mo-
nelta osin keskeneräiseksi. Sen parantaminen sekä kehittäminen on 
vaatinut ponnisteluja tähän päivään asti. Kehittämistarvetta on edel-
leen mutta onneksi sitä voidaan tehdä asiaa ymmärtävien kesken.

VES:n ja TES:n tekstit tulkinnanvaraisia

Eräs suurimmista epäselvyyksiä ja sopimusriitoja ai he uttaneista 
tekijöistä ovat olleet VES:n ja TES:n tek stit. Tekstien uudista minen 
aloitettiin myös välit tö mästi neuvottelu kontaktien auet tua. Teksti-
muutoksille työnantajan laskema kus tannusvaikutus ja seikka, että 

Seminaarityöskentelyä
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esitykset eivät kiinnostaneet muita sopimuskumppa neita, johti 
siihen, että niiden läpimeno oli vaivalloista. Esimerkiksi pelkkä 
vuorokautisen työajan alkamisajankohdan saaminen yhteneväksi  
johdettavien tuntipalkkaisten kanssa vei toistakymmentä vuotta. 
SKT otti kantaa, ryhmätyönään valmistelluin esityksin teknisten 
palkkarakenteisiin. 

Asiat koskivat mm. varallaoloa, pitkää työaikaa, kolmivuorotyötä, 
koulu tuksen huomioi mista palvelusvuosilisään, ovo/oto-tehtä viä 
jne. Tekstikoh tia on ajettu paremmalla ja huonommal la menestyk-
sellä. Uusi sopimuskokonaisuus on antanut mahdollisuuden ratkoa 
näitäkin ongelmia tavalla jonka kanssa voidaan elää. Oma lukunsa 
on ollut vahtia, ettei työnantajan esittä miä tekstikohtien huonon-
nuksia ole mennyt läpi
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Virka- ja työsäännöt ym neuvottelut

Virka- ja työsääntöjen uusiminen aiheutti SKT:nkin piirissä muu-
tosesityksiä mm oman viran (ovo) ja oman toi men (oto) ohella 
tehtävistä töistä. Työnantajan kiris tettyä oi keuk sia tehdä sivutöitä 
kuten suunnittelua, valvon taa, isän nöintiä jne. joutui SKT ottamaan 
asiasta yh teyttä mm Sähkötarkastuslaitokseen. 

Myös organisaatiomuutokset kunnissa olivat ns. vanhan neuvotte-
luoikeuslain (NOL) vuodelta 1944 alaisia ja edellyttivät ennen toi-
meenpanoa ao. järjestö jen kuulemista. SKT:n paikalliset alaosastot 
käyttivät näissä neuvotteluissa KTK:n valtakirjaa.

Neuvottelu- ja sopimustoiminnassa tapahtui vuosien 1992 ja 1993 
aikana merkittäviä muutoksia. Vuoden 1993 alussa allekirjoitetulla 
pääsopimuksella mahdollistettiin paikallinen sopiminen. Näin 
siirtyi uutta todellista vaikuttamisvoimaa paikalliselle tasolle ja sa-
malla vaatimustaso paikallisen sopimisen osaamisen suhteen kasvoi 
aivan uusiin mittoihin. Enää ei voitu käyttää keskustasoa puskurina 
silloin kun todellinen ongelma oli täysin paikallinen. Tässä siis valta 
toi myös lisää vastuuta.

Eduskunta sääti vuonna 1992 lain kunnan viran- ja toimenhalti-
joiden lomautuksista. Näin politiikkojen toimesta luotiin kunnille 
työkalu jonka avulla oli mahdollista tehdä alimitoitettu menoarvio 
ja maksattaa toimenpide henkilöstöllä.

Uusi eläkesääntö astui voimaan 1.1.1993. Tässä eläkesäännössä 
yhdenmukaistettiin kunnallinen eläkesääntö olennaisilta osiltaan 
vastaamaan yksityisellä sektorilla voimassa olevaa eläkelakia. Van-
huuseläkeikä nousi 65 vuoteen ja tehtäväkohtaisista alemmista 
eläkeijistä luovuttiin. Eläkkeen karttumakin alennettiin entisestä 
2,2  prosentista/vuosi 1,5 prosenttiin/vuosi. Tämä tarkoitti käytän-
nössä sitä, että entisen eläkesäännön 30 vuoden palvelulla antama 66 
prosentin eläke aleni 40 vuoden palvelulla ansaittuun 60 prosentin 
eläkkeeseen.

Kuntien oikeus päättää Kunnallisella Eläkesäännöllä viran- ja 
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toimenhaltijoidensa eläkkeistä poistui kun Eduskunta vuonna 2004 
hyväksyi kunnallisen eläkelain, joka astui voimaan 1.1.2005.

Kunnissa siirryttiin pääasiallisesti yksityissektorin eläkejärjestel-
mään jossa eläkettä kertyy täysi-ikäiselle koko työssäoloajalta. Sa-
malla otettiin käyttöön ns. superkarttuma ja eläkkeelle siirtyminen 
oli mahdollista 63–68 -vuotiaana. Varhennettua vanhuuseläkettä 
sekä osa-aika eläkettä vaikeutettiin.

Työsuojelu ja työpaikkademokaratia

Työsuojelulain kohdistuessa voimakkaasti työnjohdon valvontavel-
vollisuuteen jouduttiin SKT:ssa usein käsit telemään lain tulkintaa ja 
avustamaan jäsenkuntaa sen so veltamisessa tapaturmien yh teydessä.

Työpaikkademokratiaa koskevalta sopimukselta odotettiin uusia 
mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikan ja -ilmaston kohentamiseen. 
Pettymys ei ollut pieni, kun sitä so vel lettiin pääsääntöisesti esi-
miestason alapuolella, jol loin jouduttiin käsittele mään mm työ-
paikkakäsitettä ja yhteistyön paraneminen kääntyikin käsit teistä 
riite le miseksi.

Rationalisointisopimus

SKT:n jäsenkunta joutui tämänkin sopimuksen soveltami sessa 
altavastaajan rooliin. Organisaatioihin tuodut uudet johtamis-
järjestelmät, tulos-, tavoite- ym. uudet tyylit asetti vat teknikko-
portaalle joskus yli voimaisia velvoitteita, varsin kin kun asiat piti 
toteuttaa ovo/oto työnä ja usein ilman asiaan liittyvää koulu tus ta. 

Koulutustoiminta

Sen lisäksi, mitä SKT:n edustajat ovat käyneet hankki massa työmark-
kina- ja ay-tietoutta KTK:n kursseilta ja seminaa reista on SKT jär-
jestänyt vuodesta1973 alkaen seminaa reja jäsenkunnal leen. Vuonna 
1983 järjestettiin myös KRL:n ja KTL:n kanssa yhteistyös sä työvalio-
kuntien se minaari aiheesta KTK:n hallinto ja yhteis työ kysymyk set. 
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1990 luvun loppupuolen jälkeen on näitä yhteispalavereita jatkettu 
niiden osoittauduttua hyödyllisiksi.

Vuosittain järjestettyjen seminaarien aiheina ovat olleet lähes kaikki 
työmarkkinatoiminnan osa- alueet. On vertailtu yksityisen ja jul-
kisen sektorin palkkausjärjestelmiä ja palkkatasoja. On tutkittu 
devalvaatioiden vaikutusta palkansaajan ostovoimaan, mietitty 
palkkarakenteita ja kannustavuuksia. Yhteistyö monin eri tavoin on 
ollut yksi useasti toteutettu seminaariaihe, kuten mm vuonna 1994, 
Miten irti lamasta? Positiivisen ajattelun seminaa ri jne.



100



101

Loppulausunto

Historian kirjoittajat Seppo, Erkki ja Anssi ovat kerätessään tietoja 
pöytäkirjoista, muista arkistoista ja myös kokemuksistaan  saaneet 
kasaan näkemyksen, että teknikkokunta toimiessaan lähellä ”asiak-
kaita” ja varsinaisen suoritusportaan esimiehinä on selviytynyt 
tehtävistään kuntaorganisaatiossa ja edunvalvontaorganisaatiossaan 
hyväksyttävästi. Huomionarvoista on ollut jatkuva uudistuminen 
uusien ryhmien mukaantulossa ja entisten poistuessa. Aktiivinen 
jäsenkunta on ollut omiaan kehittämään järjestöä. Koulu-uudistus, 
mielestämme keskeneräinen, on antanut uutta virikettä ammatti-
kunnan mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa. Teknisen sektorin 
kokonaisvaltaisen yhteistyön toteuttaminen tulevaisuudessa tulee 
olemaan Akavassa merkittävä haaste, jossa SKT yhtenä  KTK:n 
jäsenenä tulee olemaan avainasemassa. Ay-liikkeen ei tule jäädä 
kehityksessä paikalleen, vaan tiivistää palkansaajien edunvalvontaa 
osana kokonaisvaltaista tulopolitiikkaa yhteiskunnan hyväksi.  Aika 
ennen neuvottelu- ja sopimisjärjestelmien luomista osoitti selvästi 
tämänkin päivän tosiasian, että palkansaajan on itse taisteltava 
kohtuullinen korvaus tekemästään työstä.

KTK:ssa ei tule pelästyä UIL-kuvion kaatumista vanhoilliseen tit-
teliajatteluun. Tapahtuma tulee vain siirtämään järkevän edunval-
vonnan toteuttamista Akavan teknisessä kentässä, kunhan nämä 
kehityksen jarrumiehet kykenevät näkemään metsän puilta.

Työskentelyssämme tuli konkreettisesti esiin arkistoinnin merkitys. 
Oli  ilo tutkia pöytäkirjoja, joissa asiat oli merkitty muistiin siten, 
että ne palvelivat myöhempääkin historian kirjoitusta ja yhteenve-
tojen laatimista järjestöstä. Myös aineiston kokoaminen loogiseksi 
kokonaisuudeksi oli osin hyvin toteutettu.

SKT on voimissaan!
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SKT:n hallitukset
1970
Liiton ensimmäinen hallitus
Puheenjohtaja :    Erkki Hintikainen 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen
I varapj. Anssi Kuusela  Kauko Mäki-Valkama 
II varapj. Reino Nick  Hannu Leppänen
Sihteeri Aale Puttonen  Pauli Hentunen
Var.hoit. Eero Salminen  Esko Lahtinen
 Aimo Ursin  lkka Tiihonen
 Yrjö Teeriaho  Heikki Sonninen
 Aarne Vauhkonen  Ilmari Kurki
 Eevert Janhunen  Leo Keskinen
 Matti Rahikainen  Terho Luukkanen
 Erkki Aalto  Pentti Varpainen

1971
Puheenjohtaja:Anssi Kuusela 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen
I varap. Terho Luukkanen  Timo Haapa   
II varapj. Hannu Leppänen  Lasse Harju  
Sihteeri Aale Puttonen   Pauli Hentunen   
Var.hoit. Eero Salminen    Esko Lahtinen   
 Aimo Ursin  Ilkka Tiihonen  
 Heikki Kosonen  Kauko Mäki-Valkama  
 Aarne Vauhkonen   Ilmari Kurki    
 Yrjö Teeriaho    Heikki Sonninen   
 Eevert Janhunen    Johan Heikkuri   
 Matti Rahikainen  Erkki Aalto  
  
1972
Puheenjohtaja: Anssi Kuusela
 varsinainen  varajäsen
I  varapj Erkki Niininen   Eero Väyrynen
II varapj Hannu Leppänen  Lasse Harju
sihteeri Aale Puttonen   Pauli Hentunen
Var.hoit. Eero Salminen  Esko Lahtinen 
 Matti Rahikainen  Erkki Aalto
 Eilo Hakulinen  Timo Haapa
 Arto Nuora  Kauko Mäki-Valkama
 Aimo Ursin  Ilkka Tiihonen  
 Juho Koskinen  Matti Rihtniemi
 Lauri Pernilä  Johan Heikkuri
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1973
Puheenjohtaja   Anssi Kuusela
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Erkki Aalto  Eilo Hakulinen  
II varapj Hannu Leppänen   Lasse Harju  
Sihteeri Aale Puttonen  Pauli Hentunen
Var.hoit. Eero Salminen  Esko Lahtinen
 Jaakko Asunmaa    Aimo Ursin   
 Matti Riitoja    Arto Nuora  
 Erkki Niininen  Eero Väyrynen
 Juho Koskinen  Matti Rihtniemi
 Lauri Pernilä  Johan Heikkuri
 Matti Rahikainen   Gösta Salonen  

1974
Puheenjohtaja   Anssi Kuusela 
 Jäsen   Varajäsen
I varapj Erkki Aalto  Eilo Hakulinen
II varapj Hannu Leppänen  Lasse Harju
sihteeri Aale Puttonen  Toivo Ketola
Var.hoit. Eero Salminen  Esko Paajanti
 Yrjö Nevalainen  Johan Heikkuri
 Erkki Kaipia  Esko Harakka
 Matti Leppäniemi  Lasse Ahopelto
 Matti Rahikainen  Gösta Salonen
 Jaakko Asunmaa  Aimo Ursin
 Matti Riitoja  Arto Nuora

1975
Puheenjohtaja   Erkki Aalto
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Eero Salminen  Esko Paajanti
II varapj Seppo Heinilä  Veikko Lahtinen
Sihteeri Aale Puttonen  Toivo Ketola
Var.hoit Lasse Harju  Rauno Heikkilä
Tied.siht Sakari Putkonen  Ilkka Nurmi
 Matti Rahikainen  Seppo Kaivola
 Ahti Kivirinne  Martti Korhonen
 Gösta Salonen  Martti Martonen 
 Jaakko Asunmaa  Toivo Setälä
 Matti Riitoja  Mauno Ronkonen
 Yrjö Nevalainen  Johan Heikkuri
 Erkki Kaipia  Esko Harakka
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1976
Puheenjohtaja   Erkki Aalto
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Eero Salminen  Lars Törnqvist
II varapj Seppo Heinilä  Veikko Lahtinen
sihteeri Aale Puttonen  Sulo Kuitunen
Var.hoit. Lasse Harju  Rauno Heikkilä
Tied.siht. Sakari Putkonen  Ilkka Nurmi
 Matti Rahikainen  Seppo Kaivola
 Ahti Kivirinne  Martti Korhonen
 Jaakko Asunmaa  Aimo Ursin
 Yrjö Nevalainen  Veini Vuorela
 Erkki Kaipia  Esko Harakka
 Gösta Salonen   Aulis Jokinen
 Matti Riitoja  Martti Leskinen
1977
Puheenjohtaja   Erkki Aalto.
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Eero Salminen  Lars Törnqvist
II varapj Seppo Heinilä  Ilpo Saarainen
Sihteeri Aale Puttonen  Sulo Kuitunen
Var.hoit. Lasse Harju  Rauno Heikkilä
Tied.siht. Matti Riitoja  Martti Leskinen
 Seppo Kaivola  Matti Rahikainen
 Reijo Sarkula  Ahti Kivirinne
 Pertti Lehtinen  Leo Pellikka
 Ilkka Nurmi  Sakari Putkonen
 Yrjö Nevalainen  Veini Vuorela
 Erkki Kaipia  Esko Harakka
 Gösta Salonen  Aulis Jokinen
1978
Puheenjohtaja    Erkki Aalto  
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj  Eero Salminen  Lars Törnqvist 
II varapj Seppo Heinilä  Ilpo Saarainen
siht. lopp Matti Riitoja  Heikki Oksanen
siht.alkuv. Aale Puttonen  Jouko Antikainen
Var.hoit. Lasse Harju  Rauno Heikkilä
 Yrjö Nevalainen  Heikki Kollanus 
 Seppo Kaivola  Matti Rahikainen 
 Reijo Sarkula  Ahti kivirinne
 Gösta Salonen  Aulis Jokinen
 Pertti Lehtinen  Leo Pellikka
 Ilkka Nurmi  Sakari Putkonen
 Henry Taipale  Ossi Klemi 
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1979
Hallitus:
Puheenjohtaja   Erkki Aalto
 Jäsen   Varajäsen . 
I  varapj  Eero Salminen  Lars Törnqvist
II varapj  Seppo Heinilä  Ilpo Saarainen
Sihteeri  Matti Riitoja  Topi Lindroos
Varainh. Lasse Harju  Sulo Jokinen
   Reijo Sarkula  Asko Ulmanen
 Yrjö Nevalainen  Heikki Kollanus
 Erkki Oksa  Jouko Antikainen
 Seppo Kaivola  Timo Haapa 
  Gösta Salonen  Aulis Jokinen
 Heikki Oksanen  Veijo Tolvanen
 Mauri Liimatainen  Sakari Putkonen
 Henry Taipale  Ossi Klemi
1980
Hallitus 
Puheenjohtaja   Erkki Aalto
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj  Eero Salminen  Lars Törnqvist
II varapj Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
Sihteeri Matti Riitoja  Topi Lindroos
Varainh.  Lasse Harju  Sulo Jokinen
 Reijo Sarkula  Asko Ulmanen
 Yrjö Nevalainen  Olli Parila
 Erkki Oksa  Oiva Riihilahti
 Seppo Kaivola  Timo Haapa
 Gösta Salonen  Aulis Jokinen
 Heikki Oksanen  Veijo Tolvanen
 Mauri Liimatainen   Sakari Putkonen
 Ilpo Saarainen  Raimo Varis
1981
Hallitus 
Puheenjohtaja   Erkki Aalto
 Jäsen   Varajäsen  
I  varapj Eero Salminen  Lars Törnqvist
II varapj Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
Sihteeri Mauri Liimatainen  Sakari Putkonen
Varainh. Ilpo Saarainen  Raimo Varis
I tied.siht. Reijo Sarkula  Heikki Laiho
II tied.siht.Rauno Heikkilä  Juhani Salo
 Yrjö Nevalainen  Olli Parila
 Seppo Kaivola  Timo Haapa
 Juhani Nurkka  Veijo Tolvanen
 Matti Riitoja  Topi Lindroos 
 Erkki Oksa  Oiva Riihilahti
 Gösta Salonen  Aulis Jokinen
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1982 
Hallitus  
Puheenjohtaja    Erkki Aalto
 Jäsen   Varajäsen .
I  varapj. Eero Salminen  Lars Törnqvist 
II varapj Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
sihteeri Mauri Liimatainen  Sakari Putkonen
tied.siht, Reijo Sarkula  Heikki Laiho
varainh. Rauno Heikkilä  Juhani Salo
 Heikki Tiihonen  Henrik Karell
 Pauli Vuori  Topi Lindroos 
 Juhani Nurkka  Veijo Tolvanen
 Martti Hartikainen  Raimo Varis
 Erkki Oksa  Oiva Riihilahti
 Aulis Jokinen  Olavi Kivistö
 Seppo Kaivola  Timo Haapa.
1983
Hallitus
Puheenjohtaja   Seppo Kaivola
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Eero Salminen  Lars Törnqvist
II varapj Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
Sihteeri Mauri Liimatainen   Sakari Putkonen
Tied.siht. Reijo Sarkula   Reino Sundberg
Var.hoit. Rauno Heikkilä  Juhani Salo
 Heikki Tiihonen  Henrik Karell
 Urpo Peltola  Heikki Laiho
 Juhani Nurkka  Veijo Tolvanen
 Erkki Oksa  Oiva Riihilahti
 Martti Hartikainen  Raimo Varis
 Pauli Vuori  Topi Lindroos
 Aulis Jokinen  Olavi Kivistö
1984
Hallitus 
Puheenjohtaja   Seppo Kaivola
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Eero Salminen  Lars Törnkvist 
II varapj Pauli Kilpeläinen  Heikki Tiihonen
Sihteeri Reijo Sarkula  Reino Sundberg
Varainh. Juhani Salo  Sulo Jokinen
Tied.siht. Pauli Vuori  Topi Lindroos
 Juhani Nurkka  Veijo Tolvanen
 Mauri Liimatainen  Sakari Putkonen
 Aulis Jokinen  Olavi Kivistö
 Urpo Peltola  Heikki Laiho
 Pauli Hentunen  Jouko Antikainen
 Ilpo Saarainen  Martti Hartikainen
 Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
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1985
Hallitus 
Puheenjohtaja   Seppo Kaivola   
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj  Ilpo Saarainen  Martti Hartikainen
II varapj  Juhani  Nurkka  Veijo Tolvanen
Sihteeri Reijo Sarkula  Reino Sundberg
Varainhoit. Juhani Salo  Sulo Jokinen
Tied.siht. Pauli Vuori  Topi Lindroos
 Urpo Peltola  Ari Järvinen
 Kari  Klemola  Eino Ruhanen
 Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
 Eero Salminen  Lars Törnqvist
 Lasse Alanko  Raimo Varis
 Aulis Jokinen  Seppo Virtanen
 Olavi Kivistö  Raimo Romppanen
1986
Hallitus
Puheenjohtaja    Ilpo  Saarainen
 Varsinainen jäsen  Varajäsen
I  varapj Reijo Sarkula  Reino Sundberg
II varapj Juhani Nurkka  Veijo Tolvanen
Sihteeri Paula Moilanen  Martti Hartikainen
Varainh Juhani Salo  Sulo Jokinen
 Urpo Peltola  Ari Järvinen
 Kari Klemola  Eino Ruhanen
 Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
 Eero Salminen  Keijo Salo
 Lasse Alanko  Pertti Eräniitty
 Seppo Virtanen  Pentti Nieminen
 Olavi Kivistö  Raimo Romppanen
 Topi Lindroos  Pauli Vuori
1987
Hallitus
Puheenjohtaja   Ilpo Saarainen
 Jäsen   Varajäsen 
I  Varapj  Topi  Lindroos  Pauli Vuori
II varapj  Pentti Nieminen  Esko Kemppainen 
sihteeri Paula  Moilanen  Martti Hartikainen
varainh Urpo  Peltola  Viljo Kuisma
tied,vast.  Lasse  Alanko  Pertti Eräniitty
 Pauli  Raappana  Juhani Nurkka
 Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
 Seppo  Heinilä  Kalevi Kotilainen
 Eero  Salminen  Paula Parkkinen
 Keijo  Salo  Sulo Jokinen
 Seppo  Virtanen  Juhani Prusti
 Olavi  Kivistö  Raimo Romppanen
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1988
Hallitus 
Puheenjohtaja    Ilpo Saarainen
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj  Topi Lindroos  Lagerstedt Kaarina
II varapj  Pentti Nieminen  Esko Kemppainen
Sihteeri   Keijo Salo   Sulo Jokinen
Rah.hoit.  Urpo Peltola  Viljo Kuisma
 Pertti Eräniitty  Raimo Peltola
 Raimo Ahonen  Olavi Kivistö
 Pauli Raappana  Juhani urkka
 Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
 Seppo Virtanen  Juhani Prusti
 Marketta Kujala  Martti Hartikainen
 Seppo Heinilä  Kalevi Kotilainen
 Raimo Karppinen  Paavo Ahava
1989
Hallitus 
Puheenjohtaja    Ilpo  Saarainen 
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Topi  Lindroos  Kaarina Lagerstedt
II varapj Pentti Nieminen  Esko Kemppainen
Sihteeri Pauli  Raappana  Juhani Nurkka
Rahast.h Urpo  Peltola  Viljo Kuisma
 Keijo  Salo  Sulo Jokinen
 Markku  Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
 Juhani  Salo  Elias Himanen 
 Pertti  Eräniitty  Raimo Peltola
 Raimo Ahonen  Olavi Kivistö
 Seppo Virtanen  Juhani Prusti
 Marketta  Kujala  Martti Hartikainen
 Raimo  Karppinen  Paavo Ahava
1990
Hallitus 
Puheenjohtaja    Ilpo  Saarainen 
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Topi  Lindroos  Kaarina Lagerstedt
II varapj Pentti Nieminen  Esko Kemppainen
Sihteeri Pauli  Raappana  Juhani Nurkka
Varainh Urpo  Peltola  Viljo Kuisma
 Keijo  Salo  Sulo Jokinen
 Markku  Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
 Juhani  Salo  Elias Himanen 
 Jukka Silfversten  Paavo Ahava
 Raimo Peltola  Eero Salminen  
 Seppo  Virtanen  Timo Haapa
 Marketta  Kujala  Marja-Leena Lehtimäki
 Juhani Prusti  Olavi Kivistö
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1991
Hallitus 
Puheenjohtaja   Marketta Kujala
 Varsinainen jäsen  Varajäsen
I  varapj Viljo Kuisma  Pentti Nieminen
II varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
Sihteeri Pauli Raappana  Juhani Nurkka
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väisänen
 Keijo Salo   Jouko Inkinen
 Jukka Silfversten  Paavo Ahava
 Juhani Prusti  Olavi Kivistö
 Topi Lindroos  Kaarina Lagerstedt
 Seppo Virtanen  Timo Haapa
Elias Himanen   Juhani Salo
Tapio Valtanen   Marja-Leena Lehtimäki
Raimo Peltola   Eero Salminen

1992
Hallitus 
Puheenjohtaja   Marketta Kujala
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Keijo Salo   Jouko Inkinen 
II varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
Sihteeri Viljo Kuisma  Pentti Nieminen
Var.hoit. Urpo Peltola  Reijo Väisänen
 Pauli Raappana  Juhani Nurkka
 Sari Metsälä  Kaarina Lagerstedt
 Elias Himanen  Matti Sairanen 
 Juhani Prusti  Olavi Kivistö
 Jukka Silfversten  Reino Mäkelä
 Lasse Alanko  Marja-Leena Lehtimäki
 Raimo Peltola  Eero Salminen
 Seppo Virtanen  Timo Haapa
1993
Hallitus  
Puheenjohtaja   Marketta Kujala
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
II varapj Lasse Alanko  Marja-Leena Lehtimäki
Sihteeri Viljo Kuisma  Reijo Peltovako
Tal.hoitajaUrpo Peltola  Reijo Väisänen
 Keijo Salo   Timo Aaltonen
 Jukka Silfversten  Reino Mäkelä
 Juhani Prusti  Olavi Kivistö
 Pauli Raappana  Juhani Nurkka
 Seppo Virtanen  Timo Haapa
 Elias Himanen  Matti Sairanen
 Raimo Peltola  Eero Salminen
 Sari Metsälä  Kaarina Lagerstedt
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1994
Hallitus 
Puheenjohtaja   Marketta Kujala
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
II varapj Lasse Alanko  Marja-Leena Lehtimäki
Sihteeri Viljo Kuisma  Reijo Peltovako
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väisänen
 Keijo Salo   Timo Aaltonen
 Jukka Silfversten  Matti Voutilainen
 Juhani Prusti  Erik Ingman
 Pauli Raappana  Juhani Nurkka
 Seppo Virtanen  Timo Haapa
 Elias Himanen  Matti Sairanen
 Raimo Peltola  Eero Salminen
 Risto Laitinen  Kaarina Lagerstedt
1995
Hallitus 
Puheenjohtaja   Marketta Kujala
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
II varapj Lasse Alanko  Jouko Inkinen
Sihteeri Viljo Kuisma  Reijo Peltovako
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väisänen
 Keijo Salo   Reino Mäkelä
 Jukka Silfversten  Matti Voutilainen
 Juhani Prusti  Erik Ingman
 Pauli Raappana  Juhani Nurkka
 Seppo Virtanen  Timo Haapa
 Elias Himanen  Matti Sairanen
 Raimo Peltola  Eero Salminen
 Risto Laitinen  Kaarina Lagerstedt
1996
Hallitus 
Puheenjohtaja   Marketta Kujala
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi
II varapj Lasse Alanko  Jouko Inkinen
Sihteeri Risto Laitinen  Kaarina Lagerstedt
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väisänen
 Keijo Salo   Reino Mäkelä
 Jukka Silfversten  Matti Voutilainen
 Juhani Prusti  Erik Ingman
 Pauli Raappana  Juhani Nurkka
 Seppo Virtanen  Timo Haapa
 Elias Himanen  Matti Sairanen
 Raimo Peltola  Eero Salminen
 Reijo Peltovako  Hannu Loisa
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1997
Hallitus 
Puheenjohtaja   Lasse Alanko
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Juhani Prusti  Erik Ingman 
II varapj Markku Inkiläinen  Juhani Pyhäniemi 
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väi sänen 
Sihteeri Risto Laitinen  Kaarina Lagerstedt 
 Keijo Salo   Jouko Inkinen  
 Reijo Peltovako  Hannu Loisa 
 Elias Hima nen  Matti Sairanen 
 Jukka Silfverstén  Matti Voutilainen 
 Raimo Peltola  Eero Salminen 
 Seppo Virtanen  Timo Haapa 
 Timo Ansio  Juhani Nurkka
 Marketta Kujala  Reino Mäkelä 
1998 
Hallitus
Puheenjohtaja   Juhani  Nurkka
 Jäsen   Varajäsen
I varapj Juhani Prusti  Erik Ingman  
II varapj Keijo Salo   Eero Salminen 
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väi sänen 
Sihteeri Matti Sairanen  Pirjo Puhakka 
 Unto Sevon,  Risto Laitinen, 
 Markku Inkiläinen  uhani Pyhäniemi 
 Reijo Peltovako  Hannu Loisa 
 Elias Hima nen  Leena Panula 
 Keijo Houhala  Raimo Peltola 
 Seppo Virtanen  Timo Haapa 
 Timo Ansio  Sulo Palovaara  
 Marketta Kujala  Reino Mäkelä 
1999
Hallitus
Puheenjohtaja   Juhani Nurkka
 Jäsen   Varajäsen
I varapj Elias Himanen  Leena Panula
II varapj Seppo Virtanen  Timo Haapa
Sihteeri Matti Sairanen  Pirjo Puhakka
Varainh Urpo Peltola  Reijo Väisänen
 Unto Sevón  Risto Laitinen
 Kari Klemola  Pia Salonen
 Sulo Palovaara  Timo Raitio
 Reijo Peltovako  Antero Bergius
 Kalevi Utukka  Erik Ingman
 Reino Mäkelä  Eeva Vartiainen
 Keijo Salo   Eero Salminen
 Keijo Houhala  Raimo Peltola
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2000-2001
Hallitus 
Puheenjohtaja   Juhani  Nurkka 
 Jäsen   Varajäsen
I Varapj Keijo Houhala   Elias Himanen
II Varapj Timo Haapa  Seppo Virtanen
Sihteeri Matti Sairanen   Eero Salminen
Var.hoit. Urpo Peltola   Antero Bergius
 Pirjo Puhakka  Leena Panula
 Reino Mäkelä   Raimo Sirkka
 Martti Hartikainen   Vesa Härkönen
 Reijo Väisänen  Usko Lepola
 Unto Sevón   Risto Laitinen
 Timo Ansio  Timo Raitio 
 Kalevi Utukka   Erik Ingman 
 Kari Klemola   Pia Salonen 

2002 – 2003
Hallitus
Puheenjohtaja   Timo Ansio
 Jäsen   Varajäsen
I varapj Vesa Härkönen  Elias Himanen
II varapj Kalevi Utukka  Markku Kivilehto
Sihteeri Martti Hartikainen  Matti Sairanen
Varainh Urpo Peltola  Seppo Virtanen
 Kari Klemola  Pia Salonen
 Tom Masalin  Timo Raitio
 Pirjo Puhakka  Kirsi Leiri
 Reino Mäkelä  Keijo Salo

2004 – 2005
Hallitus
Puheenjohtaja   Timo Ansio
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Vesa Härkönen  Elias Himanen
II varapj Kalevi Utukka  Antero Bergius
Sihteeri Martti Hartikainen  Kirsi Leiri
Varainh Urpo Peltola  Seppo Virtanen
 Kari Klemola  Pia Salonen
 Tom Masalin   Timo Raitio
 Pirjo Puhakka  Matti Sairanen
 Reino Mäkelä  Keijo Salo
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2006 - 2007
Hallitus
Puheenjohtaja   Timo Ansio
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Vesa Härkönen  Elias Himanen
II varapj Kalevi Utukka  Antero Bergius
Sihteeri Kirsi Leiri   Martti Hartikainen
Varainh Urpo Peltola  Seppo Virtanen
 Jari Ahonen  Kari Klemola
 Tom Masalin   Timo Raitio
 Pirjo Puhakka  Matti Sairanen
 Reino Mäkelä  Raimo Sirkka

2008  - 2009
Hallitus
Puheenjohtaja    Timo Ansio
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Vesa Härkönen  Elias Himanen
II varapj Kalevi Utukka  Antero Bergius
Sihteeri Kirsi Leiri   Matti Sairanen
Varainh Urpo Peltola  Pekka Luumi
 Jari Ahonen  Timo Raitio
 Kari Klemola  Carola Tiihonen
 Pirjo Puhakka  Martti Nykänen
 Reino Mäkelä  Raimo Sirkka

2010 – 2011
Hallitus
Puheenjohtaja   Timo Ansio
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Vesa Härkönen  Raimo Sirkka
II varapj Kalevi Utukka  Antero Bergius, kuollut  
    21.2.2010
Sihteeri Matti Sairanen  Reino Mäkelä
Varainh Urpo Peltola  Pekka Luumi
 Pirjo Puhakka  Paula Riepponen
 Elias Himanen  Martti Nykänen
 Jari Ahonen  Timo Raitio
 Kari Klemola  Carola Tiihonen
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Juhlatunnelmia Tallinnan 
risteilyltä vuodelta 1995
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30-vuotisjuhla 1.4.2000

Tunnelmia juhlista: Yleisöä kuuntele-
massa Anssi Kuuselan puhetta..
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Kuvassa: Seppo Kaivola, Lasse Alanko, Erkki 
Hintikainen, Anssi Kuusela, Marketta Kujala 
ja Juhani Nurkka

Juhlissa jaettiin myös viirejä ansioituneille.
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Vasemmalla: Erkki Hintikainen kättelee puheenjohtaja 
Juhani Nurkkaa, taustalla Seppo Virtanen.
Yllä ja alhaalla: Lisää ansioituneita viirien saajia.
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Oikealla: Maljojen nosto.
Alla: Puheenjohtajat kohtaavat.
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Juhlavuoden hallitus 2000-2001:

Puheenjohtaja   Juhani  Nurkka 
 Jäsen   Varajäsen
I Varapj Keijo Houhala   Elias Himanen
II Varapj Timo Haapa  Seppo Virtanen
Sihteeri Matti Sairanen   Eero Salminen
Var.hoit. Urpo Peltola   Antero Bergius
 Pirjo Puhakka  Leena Panula
 Reino Mäkelä   Raimo Sirkka
 Martti Hartikainen  Vesa Härkönen
 Reijo Väisänen  Usko Lepola
 Unto Sevón   Risto Laitinen
 Timo Ansio  Timo Raitio 
 Kalevi Utukka   Erik Ingman 
 Kari Klemola   Pia Salonen
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Hallitus vuoden 2009 syksyllä.
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Hallitus vuodelta 2008-2009.
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Hallitus vuodelta 2010-2011:
Hallitus
Puheenjohtaja   Timo Ansio
 Jäsen   Varajäsen
I  varapj Vesa Härkönen  Raimo Sirkka
II varapj Kalevi Utukka  Antero Bergius, kuollut   
    21.2.2010
Sihteeri Matti Sairanen  Reino Mäkelä
Varainh Urpo Peltola  Pekka Luumi
 Pirjo Puhakka  Paula Riepponen
 Elias Himanen  Martti Nykänen
 Jari Ahonen  Timo Raitio
 Kari Klemola  Carola Tiihonen
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Järjestöjen nimilyhenteitä ja nimimuutoksia 

KKM   Kuntien Konemestarit ry, KKM; Konemestarit ja 
Energiatekniset KME ry  

KLVIT   Kuntien LVI-teknikot ry

KKT  Kuntien Koneteknikot, Kuntien Koneteknikot ry

KMT  Kuntien Maanmittausteknikot ry  KMMT, Kun- 
  tien Maanmittausalan Ammattikorkeakoulu- ja  
  Opistotekniset KMT ry

KMeT  Kuntien Metsäteknikot ry

KRL  Kuntien Rakennusmestarien Liitto KRL ry,  Kun 
  tien Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK KRI  
  ry

KST  Kunnalliset Sähköteknikot ry

KT  Kunnallisteknikot ry, (yhdistyneet KLVIT, KKT,  
  TT) , nykyään  Koulutetut Tekniikan Asiantun 
  tijat KT ry

KTK  Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK ry, Kun- 
  tien Tekniset KTK ry, KTK Tekniikan Asiantun 
  tijat ry

KTL  Kuntien Teknisten Liitto KTL ry, Tekniikan ja Eri 
  tyisalojen Ammattilaiset KTL ry
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KTTL   Kunnallisten Teknikoiden ja Työnjohta 
   jien Liitto ry, KTTL,  Kuntien Teknisten  
   Liitto KTL ry, Tekniikan ja Erityisalojen  
   Ammattilaiset KTL ry 

KTV   Kunnallisten työntekijäin ja viranhalti 
   jain liitto; Kunta-alan ammattiliitto   
   KTV; nykyisin Julkisten ja hyvinvointia 
   lojen liitto, JHL

KVL   Kunnallisvirkamiesliitto

MAKLI   Maanmittausalan Ammattikorkea  
   koulu- ja opistoteknisten    
   Liitto MAKLI ry

MTL   Maanmittausteknikoiden Liitto ry 

RKL   Rakennusmestareiden Keskusliitto ry

SKL   Suomen Konepäällystöliitto ry 

SKT   Suomen Kuntien Teknikot SKT ry,   
   Suomen Kuntien Tekniset SKT   
   ry, Suomen Ammattikorkeakoulu- ja  
   Opistotekniset SKT ry

TKL   Suomen Teknikkojen Keskusliitto ry

TT   Terveysalan teknikot ry

VTK   Valtion Teknillisten Virkamiesten   
   Keskusliitto ry, Valtion Teknillisten Kes 
   kusliitto VTK ry, nykyisin Tiedon ja Tek 
   niikan Toimihenkilöt TTT ry

VTL   Valtion Teknikoiden Liitto ry


