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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 

 

1. YLEISTÄ 
Vuosi 2019 oli Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 36. toimintavuosi.  
Teknisten järjestökentässä Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry on valta-
kunnallinen yhdistys.  
 
Yhdistykseen kuuluu henkilöjäseninä pääosin kuntien, kuntayhtymien ja mui-
den vastaavien yhteisöjen tai yhtiöiden palveluksessa olevia insinöörejä ja 
teknikoita tai vastaavissa tehtävissä toimivia teknisiä toimihenkilöitä, jotka vas-
taavat kunnallisteknisistä ydintoiminnoista ja koko perusinfrastruktuurista. Yh-
distyksemme säännöt mahdollistavat myös jäseneksi liittymisen perinteisen 
kuntakentän lisäksi myös yksityisellä sektorilla työskenteleville.  
 
Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry kuuluu Suomen Ammattikorkeakoulu- 
ja Opistotekniset SKT ry:n jäsenyyden kautta KTK Tekniikan Asiantuntijat 
ry:hyn. Varsinainen virka- ja työehtosopimusten tekeminen ja palkkauksesta 
sopiminen tapahtuu kunnallisen pääsopimusoikeuden omaavan AKAVA:n 
neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta, jonka jäsenenä on Tekniikka ja Terveys 
KTN ry, johon Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry kuuluu SKT ry:n kautta.  
 
Suomessa pidettiin eduskuntavaalit 18.4.2019. Toimintansa 6.6.2019 lopetta-
nut pääministeri Sipilän hallitus ei onnistunut viemään maaliin aloittamaansa 
sote-uudistus mallia. Uudistustarve on kuitenkin nähty välttämättömäksi kautta 
poliittisen kentän ja sitä tullaankin jatkamaan uuden pääministeri Rinteen halli-
tuksen (6.12.2019 alkaen Marin) toimesta. Isoa osaa jäsenistöämme kosket-
tava ympäristöterveydenhuollon asema ja sijoittuminen organisaatio uudistuk-
sessa ja siitä tehdyissä malleissa oli vielä 2019 päättämättä. KT Ry seuraa ti-
lannetta tiiviisti ja arvioi eri vaihtoehtojen vaikutuksia jäsenistömme kannalta 
sekä reagoi ja pyrkii vaikuttamaan niihin.   
 
Kunta-alan sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien yli 400 
000 palkansaajaa. Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Vuonna 2019 alal-
lamme vaikutti edelleen vuonna 2016 tehty kilpailukykysopimus, jonka mak-
sumieheksi joutuivat julkisen sektorin palkansaajat. Sopimuskaudella mm. 
työaika piteni ja lomarahoja leikattiin nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjak-
solla 1.2.2017–30.9.2019. Tulevista kevään 2020 työehtosopimus neuvotte-
luista odotetaan poikkeuksellisen vaikeita. KT Ry:ssä TES-neuvotteluihin val-
mistautuminen ja varautuminen alkoi jo vuoden 2019 aikana mm. keskustele-
malla sekä laatimalla esityksiä KTK/KTN:lle edunvalvontaan liittyvistä ja meille 
tärkeistä neuvottelutavoitteista. 
 
Vuonna 2019 järjestettiin luottamusmiesvaalit, joissa valittiin pääluottamus-
miehet, varapääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet 
toimikaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2022. KTN:n onnistui säilyttämään vaaleissa 
melko hyvin olemassa olevat pääluottamusmiespaikkansa.  
 

 
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaa 2018–2019 on pääosin pystytty toteutta-
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maan toimintavuonna 2019. 
 
Jäsenmäärä 31.12.2019 (vuoden 2018 jäsenmäärät suluissa) oli 855 (887) jä-
sentä, joista naisia 306 (310) ja miehiä 549 (577).  
Jäsenistöstä oli eläkeläisiä 207 (202) henkilöä ja työttömänä oli 19 (17) jäsen-
tä. 
 
Jäsenmäärä on vähentynyt toimintavuonna 32 jäsenellä ja eläkeläisjäsenten 
määrä oli lisääntynyt 5 henkilöllä.  
 

 
 

2. EDUSTUKSET  
 

Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n hallitukseen 
kuului KT ry:stä kaudella 2017-2019: 
varsinainen jäsen varajäsen 

Jari Niemi eva kokoonkutsuja Raimo Sirkka 
Reino Mäkelä Paula Riepponen 
Tomi Jormanainen Sanna Toivanen 
Martti Nykänen koulutusvastaava Panu Oksman 
 
SKT:n puheenjohtajana toimi Matti Sairanen KT ry:stä. 
 
KTK:n edustajakokous 11.11.2019:  
SKT:n edustajina kokouksessa olivat Martti Nykänen, Jaakko Heikkilä ja tark-
kailijana Jyrki Pohjankylä.  
 
KTK:n liittohallituksessa varsinaisena jäsenenä on ollut SKT:n edustajat 
Matti Sairanen ja varalla Jyrki Pohjankylä. Valittu kaudelle 2018-2021. 
 
KTN:n edustajakokous 11.11.2019: 
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SKT:n edustajina kokouksessa olivat Martti Nykänen, Jaakko Heikkilä, Juha 
Pulkkinen ja tarkkailijana Jyrki Pohjankylä  
 
KTN:n hallituksessa SKT:n edustajana Matti Sairanen ja varalla Jyrki Poh-
jankylä 
 
KTN:n edunvalvontaorganisaation 
SKT:n edustajina  
KVTES-valiokunnassa: Raimo Sirkka ja varajäsenenä Jari Niemi 
TS-valiokunnassa: Jari Niemi ja varajäsenenä Juha Siltanen 
 
JATTK-työttömyyskassassa:  
Hallituksessa KTK:ta on edustanut  KT:sta Jari Niemi  21.5.2018 saakka ja 
tästä  eteenpäin ollut varajäsen. 
KTK/SKT:n edustajana JATTK:n kunnallishallinnon asiamiespiirin kevään ko-
kouksessa 8.5.2019 ja kassan varsinaisessa kokouksessa 21.5.2019 
KTK/SKT:tä edusti Martti Nykänen. 
 

 
3. HALLINTO JA HALLITUS  

  
Hallinto: 

 Yhdistyksen hallintoelimiä ovat yhdistyskokous, hallitus ja hallituksen työ-
valiokunta. 

 Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyskokous. Yhdistysko-
koukset ovat joko sääntömääräisiä tai ylimääräisiä. Vuonna 2019 oli yhdis-
tyskokous. 
 

KT ry:n yhdistyskokous pidettiin 12.10.2019 

 Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä viisi (5) kertaa, neljä (4) kertaa 
ennen yhdistyskokousta ja yhden (1) kerran yhdistyskokouksen jälkeen. 

 Yhdistyskokous valitsi KT ry:n puheenjohtajaksi Tomi Jormanaisen. 

 Hallitus käsitteli yhteensä 45 kokousasiakohtaa.  

 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin: 
 
Ennen yhdistyskokousta 
 
Puheenjohtaja ja jäsenet  varajäsen 
Tomi Jormanainen  4 
Jari Niemi 4 Jyri Haikonen   0 
Raimo Sirkka 4 Hannu Juntunen   0  
Martti Nykänen 4 Arja Hiltunen   0 
Pirjo Puhakka 2 Eila Öljymäki   3 
Paula Riepponen 3 Puja Varzeshkhah     0 
Kimmo Aaltonen 0 Sini-Sisko Kilpeläinen   0 
Panu Oksman 2 Ulla Puranen-Mashalla  2 
Matti Sairanen 4 Tiina Munck   0 
Saana Laakkonen 2 Teija Pitkäkangas   3 
Sanna Toivanen 4 Risto Karnaattu   1 
 



Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry  hallitus 14.3.2020 § 19                                 
 

4 

 

 
Yhdistyskokouksen jälkeen 
 
Puheenjohtaja ja jäsenet  varajäsen 
Tomi Jormanainen  1 
Jari Niemi 0 Jyri Haikonen   0 
Raimo Sirkka 1 Risto Karnaattu   0  
Saana Laakkonen 0 Arja Hiltunen-Peltola   0 
Eila Öljymäki 1 Antti Kreko   0 
Ulla Puranen-Mashalla 1 Tiina Munck     0 
Panu Oksman 1 Sanna Toivanen   1 
Teija Pitkäkangas 0 Puja Varzeshkhah   0 
 
Muut (kutsuttuina): 

Reino Mäkelä  1 
Matti Sairanen  1 
 
 

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin välittömästi yhdistyskokouksen 
jälkeen, jossa tehtiin seuraavat valinnat:  

 Varapuheenjohtaja Jari Niemi 

 Varainhoitaja/jäsenvastaava Raimo Sirkka 

 Sihteeri/tiedotusvastaava Saana Laakkonen 

 Koulutusvastaava Tomi Jormanainen 

 Työvaliokunta ja edunvalvontatyöryhmä: 

 Työvaliokunta: puheenjohtaja Tomi Jormanainen, varainhoitaja Raimo 
Sirkka, sihteeri Saana Laakkonen ja tarvittaessa asiantuntijajäsenet. 

 Edunvalvontatyöryhmä: kokoonkutsuja/puheenjohtaja Jari Niemi. KT-
evan puheenjohtaja kutsuu erikseen koolle parhaiksi asiantuntijoiksi kat-
somansa jäsenet käsiteltävästä asiasta riippuen (2-4 jäsentä). 

 
Työvaliokunta: 
Hallituksen valtuutuksella työvaliokunta hoiti käytännön toimintaan liittyvät 

 asiat ja valmisteli hallituksen kokoukset. 

 Työvaliokunta kokoontui kolme (3) kertaa vuoden 2019 aikana, joista kaikki 
kokoukset pidettiin ennen yhdistyskokousta.  

 Työvaliokunta käsitteli yhteensä 39 asiapykälää.  
 

Edunvalvontatyöryhmä: 

 Edunvalvontatyöryhmä kokoontui maaliskuussa yhden kerran yhteistyössä 
SKT ry:n edunvalvontatyöryhmän kanssa pohtimaan uuden sopimuskauden 
tavoitteita.  
 
 
Toiminnantarkastajat: 

- Toiminnantarkastajat 2019: 
varsinainen toiminnantarkastaja varatoiminnantarkastaja 
Ennen yhdistyskokousta 
Elias Himanen  Leo Salmi  
Reino Mäkelä  Keijo Salo  
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4. EDUNVALVONTA  
  

Vuonna 2019 oli sopimukset voimassa kaikilla sopimusaloilla ja jokaisella alal-
la maksettiin vuoden alussa palkankorotukset seuraavasti. 
 
KVTES / TS: Yleiskorotus 1.4.2019 1 % ja järjestelyerä 1.1.2019 1,2%, tehtä-
väkohtaiseen ja / tai henkilökohtaiseen palkkaan. Tammikuussa maksettiin 
myös ns. tuloksellisuuserä 9,2%. 
 
ET: Yleiskorotus 1.4.2019 1 % ja yrityskohtainen 1.4.2019 0,6 % henkilökoh-
taiseen palkkaan. 
 
AVAINTES: Yleiskorotus 1.4.2019 1,2 % ja järjestelyerä 1.1.2019 1 % henki-
lökohtaiseen palkkaan. 
 
Sopimuskautena olivat viimeiset kuntapuolen lomarahan leikkaukset. 
 
Keväällä alettiin miettiä seuraavan sopimuskauden uusia tavoitteita ensin 
KT:n/SKT:n edunvalvontaryhmien kanssa ja huhtikuussa oli KTN:n edunval-
vontaseminaari. Nämä esitykset menivät JUKO:lle. 
 
JUKO:ssa tavoitteet linjattiin seuraavasti: 

- Yhtenäinen sopimuskausi. 
- Palkkaratkaisu enemmän yleiskorotuspainotteinen. 
- Työssä jaksamiseen liittyvät tavoitteet. 
- Esimiesasemaan liittyvät tavoitteet. 
- Työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet. 
- Osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet. 
- Perhevapaiden kehittämiseen liittyvät tavoitteet. 

 
Suurimmaksi toiveeksi ja neuvottelunaiheeksi tulee varmaankin KIKY-
minuuteista eroon pääseminen. Näillä minuuteilla ei kuntapuolella välttämättä 
pystytty toteamaan, että tuottavuus olisi parantunut. 
Syksyllä vientiteollisuus aloitti ensimmäiset neuvottelut ja myös lakkoja on ol-
lut. 
Meidän sopimusalojemme neuvottelut alkavat vuoden 2020 alkupuolella ja nii-
tä varjostaa kuntien huono taloudellinen tilanne. Tämä on näkynyt YT-
neuvotteluissa, joita on käyty monissa kunnissa, myös sote-kuntayhtymissä. 

 
 

5. KOULUTUS JA KURSSIT  
 

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat ry KT ry järjesti seminaarimatkan Tukhol-
maan 29-30.3.2019. Kutsuttuna olivat kaikki hallituksen jäsenet sekä varajä-
senet. Seminaariin osallistui lopulta kymmenen jäsentä. Hallitus piti kokouk-
sen seminaaria edeltävänä iltana Vantaalla.  

 
Perjantaina Tukholmassa vierailukohteemme oli Euroopan Unionin Tartunta-
tautivirasto ECDC:n Tukholman Brommassa. ECDC on EU: n virasto, jonka 
tavoitteena on vahvistaa Euroopan varautumista ja kykyä puolustautua tartun-
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tatauteja vastaan. Keskeiset toiminnot kattavat monenlaisia tehtäviä kuten: 
seuranta, epidemian tiedustelu, reagointi, tieteellinen neuvonta, mikrobiologia, 
valmius, kansanterveyden koulutus, kansainväliset suhteet ja terveysviestintä. 
Vierailukohteessa pääsimme tutustumaan viraston toimintaan hyvin läheltä 
vierailuemäntänä toimineen Johanna Takkisen johdolla. Lisäksi saimme seu-
rata päivittäistä Eurooppaa ja koko maailma koskevaa epidemiatilannekatsa-
us-tilaisuutta (Round table meeting). Vierailun erityisaiheena oli vesihygienia 
ja Legionellan torjuntatyö sekä WHO:n terveyssäännöstön mukaiset varautu-
mis- ja tarkastustoimet Euroopassa. Lisäksi keskusteltiin edunvalvonta asiois-
ta, kuten miten viraston työntekijät ovat järjestäytyneet sekä miten edunval-
vonnassa ja neuvotteluissa tulee ottaa huomioon, kun työntekijöitä on mones-
ta eri maasta ja järjestömallista. 

 
Iltapäivällä jatkettiin hallituksen kokousta. Aiheina olivat mm. olemassa oleva 
liitto- ja järjestömalli sekä oman järjestömme KT ry:n paikka ja roolimme. Li-
säksi käsiteltiin tulevaisuuden näkymiä ja meneillään olevien uudistusten ja 
muutosten vaikutusta toimintaamme ja edunvalvontaamme sekä jäsenmääriin 
jne. (mm. SKT:n meneillään olevan sääntömuutosasian vaikutukset jne.)   

 
Lauantain vierailu kohde oli yhteispohjoismainen Nordiska Afrika Institutet -
vierailu. Laitos sijaitsee yliopistoalueella Upsalassa. Laitos on johtava Afrik-
kaan liittyvä pohjoismainen tutkimuslaitos. Instituutin suomalainen johtaja Iina 
Soiri esitteli meille instituutin toimintaa ja historiaa. Uppsalassa sijaitseva insti-
tuutti tarjoaa oikea-aikaisia, kriittisiä ja vaihtoehtoisia tutkimuksia sekä ana-
lyysejä Afrikasta Pohjoismaissa. Sen tarkoitus on vahvistaa myös Afrikan ja 
pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyötä. Yliopistokeskuksena ja kokoontumis-
paikkana Pohjoismaissa kasvavaan tutkimus- ja analysointikenttään instituutti 
pyrkii tiedottamaan tutkijoille, poliittisille päättäjille, poliitikoille, tiedotusvälineil-
le, opiskelijoille ja suurelle yleisölle afrikkalaisista asioista. Instituutin toimintaa 
rahoittavat yhdessä Ruotsi, Suomi ja Islanti. 

 
 

6. TIEDOTUS 
 

Onnittelusähkeitä oli tilattu lähetettäväksi Paalumedia Oy:ltä yhteensä 50 kap-
paletta 50 ja 60 vuotta täyttäneille jäsenillemme.  
KT ry:n omat internetsivut on KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n internetsivuilla 
osoitteessa: www.ktk-ry.fi ja sieltä löytyy valikko jäsenyhdistykset ja edelleen 
SKT ry:n kautta löytyy linkki KT ry:n kotisivuille. Yhdistyskokouskutsu toimitet-
tiin nettisivuille ja yhdistyskokouksen jälkeen tiedote yhdistyskokouksesta.  
Vuonna 2018 KT ry:n hallituksen tekemän päätöksen mukaan asiakirjat on tal-
letettu Google Drive -pilvipalveluun.  

 
 
7. TALOUS 
 

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat varainhankinnan perusta. Jäsenmaksutulot 
ovat olleet laskussa työssä olevien jäsenten määrän edelleen vähentyessä ja 
eläkkeellä olevien jäsenten määrän lisääntyessä. 
 

http://www.ktk-ry.fi/
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Yhdistyksen tiliasiat keskitettiin Osuuspankin yritystilille. Op kasvutuottotili lak-
kautettiin alhaisen korkotason vuoksi toimintavuonna. 
 
Yhdistyksen jäsenmaksu oli toimintavuonna 2019 0,06 % ja tilinpäätös oli ali-
jäämäinen 4354,42 €. Kyseinen alijäämä on katettu aiempina vuosina tuottoti-
lille kertyneillä pääomilla. 
 
Suurimmat tapahtumat ja samalla kuluerät olivat toimintavuonna hallituksen 
kevätseminaari maaliskuussa ja yhdistyskokous syyskuussa. 
 

 
8. KTK TEKNIIKAN ASIANTUNTIJOIDEN JÄSENETUUDET 
 

Edunvalvonnan lisäksi keskusliitto tarjoaa jäsenistölle kattavat jäsenedut ja 
palvelut. 
 
Palveluita:  

 tietoa nettisivuilta www.ktk-ry.fi 

 työelämän oikeudelliset palvelut 

 palkkaneuvontaa 

 henkilökohtaista neuvontaa palvelusuhdeasioissa 

 lm -koulutustarjonta 

 keskusliiton jäsenyhdistysten neuvonta-, koulutus- ja opastuspalvelut 

 työttömyyskassa  
 

Jäsenetuna: 

 palkansaaja-asemassa olevat jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta 
IAET- tai JATTK -kassassa, ellei jäsen ole muuta ilmoittanut 

 vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara- ja tapaturmavakuutus on otettu kai-
kille alle 70-vuotiaille jäsenille 

 palvelussuhteeseen liittyvä oikeusturva- ja vastuuvakuutus 

 puhelinneuvonta henkilökohtaisissa lakiasioissa 

 tarkemmat voimassaolevat jäsenedut löytyvät KTK:n Jäsenedut -sivulta 
 

http://www.ktk-ry.fi/

