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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 

 

1. YLEISTÄ 
Vuosi 2020 oli Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 37. toimintavuosi.  
Teknisten järjestökentässä Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry on valta-
kunnallinen yhdistys. Yhdistykseen kuuluu henkilöjäseninä pääosin kuntien, 
kuntayhtymien ja muiden vastaavien yhteisöjen tai yhtiöiden palveluksessa 
olevia insinöörejä ja teknikoita tai vastaavissa tehtävissä toimivia teknisiä toi-
mihenkilöitä, jotka vastaavat kunnallisteknisistä ydintoiminnoista ja koko pe-
rusinfrastruktuurista. Yhdistyksen säännöt mahdollistavat jäsenyyden perintei-
sen 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 neuvottelujär-
jestö JUKO ry:n kautta, jonka jäsenenä on Tekniikka ja Terveys KTN ry, johon 
Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry kuuluu SKT ry:n kautta.  
 
Vuoden 2020 yksi päätapahtuma oli uuden kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimus KVTES voimaantulo. Sopimuksen piirissä on 309 000 palkansaajaa 
ja sopimuskausi on 1.4.2020 - 28.2.2022. Sopimus ei tullut helpolla, neuvotte-
lujen kohteena oli yleisten työehtojen ja palkankorotusten lisäksi kiperä kysy-
mys ns. KIKY-tuntien poistamiseksi. Alkuvuodesta, ja kun sopimusneuvottelut 
olivat kiivaimmillaan, varauduttiin jopa lakkoihin. Lopulta kuitenkin kunta-alan 
suurin sopimusala KVTES saatiin allekirjoitettua. Samalla voimaan tuli kunnal-
lisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (KVTES-TS). TS-sopimuk-
sen piirissä on 24 000 palkansaajaa ammattiryhminä mm. palo- ja pelastustoi-
men henkilöstöä, ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä, kiinteistönhoitajia, 
rakennusmestareita ja insinöörejä. TS-sopimus, ja sen olemassaolo oli myös 
tiukan tarkastelun ja neuvottelujen kohteena. Työnantaja on ilmaissut halunsa 
muuttaa sopimusta, tai jopa luopua TS-sopimuksesta kokonaan. TS- sopimuk-
sen jatko ja sen muoto tai yhdistäminen toisen TES:n kanssa nouseekin var-
masti yhdeksi tärkeäksi kysymykseksi myös meneillään olevalla neuvottelujak-
solla. KT ry pyrkii osaltaan edistämään sekä vaikuttamaan, ettei mahdolliset 
sopimusmuutokset vaikuta heikentävästi jäsenistöömme ja jo saavutettuihin 
etuihin. 
 
Toinen, jo useita vuosia maamme hallitusohjelmissa ollut muutos on Sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistaminen (SOTE-uudistus). Uudis-
tuksen tavoitteena on meille kaikille kansalaisina tärkeitä asioita kuten;  
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja 
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pe-

lastustoimen palvelut 
• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta 
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• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti 
• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haastei-

siin ja hillitä kustannusten kasvua 
• sekä parantaa turvallisuutta 
 
Eri hallitukset ovat vuosien varrella esittäneet omat mallinsa asiassa. Päämi-
nisteri Sanna Marinin hallitus antoi oman SOTE esityksensä eduskunnalle 
8.12.2020. Esityksen mukaan Suomeen muodostettaisiin 21 hyvinvointialu-
etta, joille siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudenmaan erillisrat-
kaisun perusteella Uudellamaalla olisi neljä hyvinvointialuetta. Helsingin kau-
pungille jäisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misvastuu. Hallituksen ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin 
pikaisesti lakien hyväksymisen jälkeen, mahdollisesti osa jo vuoden 2021 ai-
kana. Toteutuessaan uudistus koskee suurta joukkoa KT ry jäsenistöä, erityi-
sesti ympäristöterveydenhuollon piirissä työskenteleviä. Kun eri organisaa-
tioista tulevia toimintoja yhdistetään, tulee ratkaistavaksi siirtyvää henkilöstöä 
koskevia vaikeita työpaikkaan, työnkuvaan, tehtäviin sekä palkkaharmonisoin-
tiin liittyviä kysymyksiä. Viimeisimpien suunnitelmien mukaan ympäristötervey-
denhuolto on jäämässä pois ns. ”SOTE I-vaiheesta” ja jatkaisi siis kun-
tien/kaupunkien alaisina yksikköinä toistaiseksi. Aluehallinnon ja monialaisten 
maakuntien parlamentaarinen selvityksessä on ympäristöterveydenhuollon 
maakuntiin siirtymisajankohdaksi esitetty vuotta 2026. KT ry on seurannut tar-
kasti valmistelujen etenemistä, ja erityisesti sen mahdollisia vaikutuksia jäse-
nistöömme ja heidän edunvalvontaansa. Seurannassa on hyödynnetty eri or-
ganisaatioissa toimivien luottamusmiesedustajiemme ja jäsenistömme tietä-
mystä sekä havaintoja.    
 
Vuotta 2020 läpi käydessä ei voi ikävä kyllä välttyä mainitsemasta sanaa ”ko-
rona”. Se on vaikuttanut meihin kaikkiin maailman laajuisesti, ja tietenkin myös 
toimintaamme täällä järjestötasolla. Tulemme muistamaan menneen vuoden 
mm. etätyöstä ja teams-kokouksista, joissa kysellään: ”Hei, kuuluko, näkyykö 
tämä…?”, kuumottavista maskeista sekä sosiaalisesta etäisyydestä, halaus-
ten ja kättelyjen puuttumisesta. KT ry hallitus ja työvaliokunta on toiminnas-
saan noudattanut kansallisia koronaohjeistuksia ja sopeuttanut toimintansa 
niin että se on turvallista kaikille. Ns. perinteiset läsnäolo kokoontumiset on pi-
detty minimissä ja keväälle 2020 suunniteltu yhdistyksen tulevaisuusseminaari 
peruttiin ja siirrettiin tulevaisuuteen. Voidaan kuitenkin todeta, että toiminta-
suunnitelmaa 2020–2021 on pääosin pystytty toteuttamaan suunnitellusti toi-
mintavuonna 2020. 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaa 2020–2021 on pääosin pystytty toteutta-
maan toimintavuonna 2020. 
 
Jäsenmäärä 31.12.2020 (vuoden 2019 jäsenmäärät suluissa) oli 802 (855) jä-
sentä, joista naisia 308 (310) ja miehiä 494 (545).  
Jäsenistöstä oli eläkeläisiä 194 (202) henkilöä ja työttömänä oli 17 (17) 
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jäsentä. 
 
Jäsenmäärä on vähentynyt toimintavuonna 53 jäsenellä ja eläkeläisjäsenten 
määrä oli vähentynyt 13 henkilöllä.  
 
Alla olevassa kuvaajassa on esitetty tummemmalla pohjalla jäsenistön koko-
naismäärän kehitys vuosina 2000-2020 ja vaaleammalla pohjalla kokonais-
jäsenmäärässä tapahtunut eläkeläisjäsenten määrän kehitys.  
 
 

 
 
 

2. EDUSTUKSET 
 

Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n hallitukseen 
kuuluu KT ry:stä kaudella 2019 - 2021: 
varsinainen jäsen varajäsen 

Jari Niemi eva kokoonkutsuja Raimo Sirkka 
Eila Öljymäki Sanna Toivanen 
Tomi Jormanainen koulutusvastaava Saana Laakkonen 
Panu Oksman Reino Mäkelä 
 
SKT:n puheenjohtajana toimi Matti Sairanen SKT ry:stä. 
 
 
KTK:n edustajakokous 19.11.2020 ja 21.12.2020:  
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SKT:n edustajina kokouksessa olivat KT ry:stä Tomi Jormanainen (vara Jari 
Niemi). Lisäksi Jari Niemi valittiin varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2021.   
 
KTK:n liittohallituksessa kaudella 2018-2021 varsinaisena jäsenenä ovat 
SKT:n edustajista Matti Sairanen ja varalla Jyrki Pohjankylä. 
 
KTN:n edustajakokous 19.11.2020: 
SKT:n edustajina kokouksessa olivat KT ry:stä Tomi Jormanainen (vara Jari 
Niemi). Lisäksi Jari Niemi valittiin varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2021.  
 
KTN:n hallituksessa  edustajina olivat SKT ry:stä Matti Sairanen ja varalla 
Jyrki Pohjankylä. 
 
KTN:n edunvalvontaorganisaation 
KVTES-valiokunnassa: Raimo Sirkka ja varajäsenenä Jari Niemi 
TS-valiokunnassa: Jari Niemi 
 
JATTK-työttömyyskassassa:  
Hallituksessa KTK:ta on edustanut  KT:sta Jari Niemi  21.5.2018 saakka ja 
tästä  eteenpäin kaudella 2019-2020 ollut varajäsen. 
 

 
3. HALLINTO JA HALLITUS  

  
Hallinto: 

• Yhdistyksen hallintoelimiä ovat yhdistyskokous, hallitus ja hallituksen työva-
liokunta. 

Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyskokous. Yhdistyskokouk-
set ovat joko sääntömääräisiä tai ylimääräisiä. Vuonna 2020 ei ollut yhdistysko-
kousta. KT ry:n yhdistyskokous pidettiin 12.10.2019. 

• Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä kaksi (2) kertaa 

• Hallitus käsitteli yhteensä 38 kokousasiakohtaa.  

• Hallituksen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin: 
 
Puheenjohtaja ja jäsenet  varajäsen 
Tomi Jormanainen  2 
Jari Niemi 2 Jyri Haikonen   0 
Raimo Sirkka 2 Risto Karnaattu   0  
Saana Laakkonen 1 Arja Hiltunen-Peltola   0 
Eila Öljymäki 1 Antti Kreko   0 
Ulla Puranen-Mashalla 2 Tiina Munck     0 
Panu Oksman 0 Sanna Toivanen   2 
Teija Pitkäkangas 2 Puja Varzeshkhah   0 
 
 

Työvaliokunta: 
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Hallituksen valtuutuksella työvaliokunta hoiti käytännön toimintaan liittyvät 
 asiat ja valmisteli hallituksen kokoukset. 

• Työvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa vuoden 2020 aikana  

• Työvaliokunta käsitteli yhteensä 61 asiapykälää.  
 

Edunvalvontatyöryhmä: 

• Edunvalvontatyöryhmä ei kokoontunut vuonna 2020 kertaakaan. Sopimuk-
set olivat voimassa, joten ei ollut tarvetta pitää kokouksia.  

 
Toiminnantarkastajat: 

- Toiminnantarkastajat 2020: 
varsinainen toiminnantarkastaja varatoiminnantarkastaja 
Elias Himanen  Martti Nykänen 
Reino Mäkelä  Paula Riepponen 

 
 
4. EDUNVALVONTA 
  

Edellisen sopimuskauden sopimukset päättyivät vuoden 2020 kevättalvella. 
Neuvotteluista odotettiin vaikeita julkisella sektorilla, koska edellisessä sopi-
muksessa oli käytössä ns. kiky-tunnit. Näistä tunneista työnantajapuoli ei ollut 
valmis luopumaan. Neuvottelujen alussa julkisalojen järjestöt irtisanoivat voi-
massa olevat sopimukset. Tämä tarkoitti sitä, että työrauhavelvoite ei ole voi-
massa. Neuvotteluista tulikin kunta-alalla haastavat ja ne venyivät kesän yli. 
Sopimus saatiin elokuussa. 
 
Sopimusten sisällöt sopimusaloittain: 
 
KVTES / TS 
- sopimuskausi 1.4.20-28.2.20 
- yleiskorotukset 1.8.20 26 euroa, mutta vähintään 1,22 %.1.4.2021 1 %. 
- järjestelyerä 1.4.2021 0,8 %, josta TS-puolella on käytettävä vähintään 0,3 

% henkilökohtaisiin lisiin. Työnantaja kohdentaa, jos ei päästä sopimuk-
seen. 

- Kiky-tunnit poistuivat elokuun lopussa. 
- luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tuli pieni korotus 1.8.20 ja 

1.4.20 
- muuta: mm. Lomarahanvaihtosopimus työnantajan ja työntekijän välillä, 

liukuvan työajan saldovapaa pyrittävä antamaan kokonaisena päivänä, sal-
don enimmäismäärä 50 tuntia, teknisen alan päällekkäisyyksiä selvittävä 
työryhmä perustettu.  

 
ET 
- sopimuskausi 1.2.20-28.2.22 
- yleiskorotukset 1.5.20 1,3 % ja 1.5.21 1,3 %. Lisäksi yrityskohtainen koro-

tus 1.5.21 0,7 %. Yrityskohtainen käytetään henkilökohtaisten palkanosien 
tarkastukseen, ellei luottamusmiehen kanssa muuta sovita. 
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- muuta mm. Perustetaan työryhmä selvittämään provisio- ja suoritepalk-
kausta.  

 
AVAINTES 
- sopimuskausi 1.2.2020-28.2.22 
- yleiskorotus 1.8.20 26 euroa, mutta vähintään 1,22 %.1.4.21 1 %. 
- järjestelyerä 0,8 %. Paikallisten palkkausepäkohtien korjaukseen tai henki-

lökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen. Työnantaja kohdentaa, jos ei 
päästä sopimukseen. 

- kiky-tunnit poistuvat 17.8.20 alkaen. 
- luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tuli 1.8.20 3,04 % korotus. 
- muuta mm. Perustetaan työhyvinvointiryhmä.  
 
Talvella alkaneen ja edelleen jatkuvan koronapandemian vuoksi kuntien ta-
lous on heikentynyt voimakkaasti. Tämä näkyy yt-neuvottelujen määrissä. 
Työnantajapuoli on esittänyt paikallista sopimista mm. sovittujen yleiskorotus-
ten tai järjestelyerien maksamisen lykkäämisellä tai palkkojen alentamisella. 
Tarjottu on myös palkattomia työ-/virkavapaita tai lomarahojen vaihtamista. 
Paikallisen sopimuksen tekemisestä keskusteltiin syksyllä kovasti, esim. ko-
koomuksen eduskuntaryhmä jätti lakialoitteen paikallisen sopimisen laajenta-
misesta. 
 
 

5. KOULUTUS JA KURSSIT  
 

Vuodelle 2020 oli suunniteltu KT ry tulevaisuusseminaari. Seminaarin valmis-
telutyö tapahtui työvaliokunnan toimesta. Pitopaikaksi valikoitui Porvoo ja 
siellä oleva Haikkoon kartano. Kutsuttuna olivat laajasti nykyisen hallinnon 
edustajat ja heidän varansa. Lisäksi oli suunnitelmia kutsua tärkeimpien yh-
teistyötahojemme edustajia osallistumaan ja alustamaan keskusteluja. Semi-
naariohjelmassa oli ajankohtaisten edunvalvonta-asioiden lisäksi, erityisesti 
työntekijäjärjestöjen yleiset ja oman yhdistyksemme tulevaisuuden haasteet ja 
niihin vastaaminen. Vallitsevasta huonosta koronatilanteesta johtuen semi-
naari jouduttiin perumaan ja siirtämään tulevaisuuteen. Koulutuksellisia, ja 
esim. tärkeitä ajankohtaisia edunvalvonta jne. asioita käytiin vuoden aikana 
läpi ja käsiteltiin hallituksen ja TVK:n palavereissa.     

 
 

6. TIEDOTUS  
 

Onnittelusähkeitä oli tilattu lähetettäväksi Paalumedia Oy:ltä yhteensä 35 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 → järjestö → KTK:n jäsenjärjestöt ja yhteistoimintajä-
senet → Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry → Koulutetut 
Tekniikan Asiantuntijat ry. Nettisivuilla on julkaistu mm. puheenjohtajan kirjeitä 
jäsenille.  

http://www.ktk-ry.fi/
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Hallinnon tiedottamista hoidettu pääosin sähköpostein. Vuonna 2018 KT ry:n 
hallituksen tekemän päätöksen mukaan asiakirjat on talletettu Google Drive -
pilvipalveluun.  

 
 
7. TALOUS 
 

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat varainhankinnan perusta. Jäsenmaksutulot 
ovat edelleen laskeneet jäsenten määrän vähentyessä. 
 
Yhdistyksen tiliasiat hoidettiin Osuuspankin yritystilillä.  
 
Yhdistyksen jäsenmaksu oli toimintavuonna 2020 0,06 % ja tilinpäätös oli yli-
jäämäinen 4265,07 €. Ylijäämä on osin seurausta koronavuoden aiheutta-
masta kustannusten vähentymisestä, sillä yhdistyksen toimintaa on osin su-
pistettu ja etäkokouksia on suosittu tilanteen niin vaatiessa.  
 

 
8. KTK TEKNIIKAN ASIANTUNTIJOIDEN JÄSENETUUDET 
 

Edunvalvonnan lisäksi keskusliitto tarjoaa jäsenistölle kattavat jäsenedut ja pal-
velut. 
 
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 
www.ktk-ry.fi → jäsenyys → jäsenedut. 

 

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

