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TOIMINTASUUNNITELMA  

YHDISTYSKOKOUS 9.10.2021 – YHDISTYSKOKOUS (syksy) 2023 

 
ARVOSTUS- JA VAIKUTTAJAPÄÄMÄÄRÄT 

 
Vuosi 2021 on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 38. toimintavuosi. Tek-
nisten järjestökentässä Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry on valtakunnalli-
nen yhdistys. Siihen kuuluu henkilöjäseninä kuntien, kunnallisten liikelaitosten, 
kuntayhtymien ja muiden vastaavien yhteisöjen tai yhtiöiden palveluksessa olevia 
insinöörejä, teknikoita tai vastaavissa tehtävissä toimivia teknisiä toimihenkilöitä ja 
asiantuntijoita, jotka vastaavat kunnallisteknisistä ydintoiminnoista ja koko perus-
infrastruktuurista. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n tehtävänä on kerätä 
kaikki jäsenkelpoiset henkilöt yhteistoimintaan ja toimia heidän vaikutuskanava-
naan edunvalvontatyössä ja se tarjoaa kauttaan mahdollisuuden järjestäytyä 
myös kustannustehokkaasti: kokonaisjäsenmaksu on 1,1 % palkasta. 
 
Toinen ajankohtainen edunvalvonta-asia on jäsenistömme työssäjaksaminen jat-
kuvilta tuntuvien muutosten, digitalisaation ja prosessien tehostamisen keskellä. 
Myös edelleen kunnallisina palveluina tuotettujen toimintojen yhä lisääntyvissä 
määrin tehtävät yhtiöittämiset ja yksityistämiset ovat vaikuttamislistallamme ja KT 
ry on valmistautunut reagoimaan vallitsevaan tilanteeseen. KT ry yhdistyskokous-
kaudella 2021-2023 pyrimme ennakkoon varautumaan ja vaikuttamaan jäsen-
temme etujen turvaamiseen ja niiden edelleen parantamiseen nopeasti muuttu-
vassa työympäristössä. 
 
Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry toimii aktiivisesti järjestöorganisaation ke-
hittämiseksi ja ratkaisujen hakemiseksi siihen, missä toimintaympäristössä tule-
vaisuudessa on parhaat edellytykset toimia menestyksekkäästi. Koulutetut Teknii-
kan 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 kun-
nallisen pääsopimusoikeuden omaavan neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta, 
jonka jäsen Tekniikka ja Terveys KTN ry on. Akavan neuvottelujärjestö JUKO ry:n 
kautta on jäseniämme edustettuna mm. erilaisissa luottamusmiestehtävissä sekä 
valmisteluryhmissä ja järjestöneuvottelukunnissa kautta koko maan. Pyrimme 
edelleen lisäämään vaikuttamismahdollisuuksiamme erilaissa edunvalvontatyö-
ryhmissä. Paikallisessa edunvalvonnassa tukeudutaan KTN ry:n paikallisyhdistys-
ten avulla JUKO:n luottamusmiehiin, joiden kautta jäsenistö toimii yhteistyössä 
muiden KTK ry:n jäsenjärjestöjen kanssa. Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry 
tukee järjestönä jäsentensä omaehtoista paikallista toimintaa ja osallistumista 
KTN ry:n paikallisyhdistysten edunvalvontatyöhön.  
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PALVELUPÄÄMÄÄRÄT 

 

HALLINTO  

Hallitus:  
Käsittelee ja päättää sääntömääräisten yhdistysasioiden lisäksi isoimmista han-
kinnoista ja koulutus-/seminaaritilaisuuksista sekä muista laajakantoisemmista 
asioista, kuten tärkeistä edunvalvontatavoitteista ja -päämääristä ja esim. lausun-
noista muille etujärjestöille ja julkisuuteen, yleensä työvaliokunnan valmistelemina 
esityksinä. 
 
Hallitus valitsee parhaaksi katsomallaan tavalla toimintakäsikirjaan kirjattuihin 
tehtävänkuvauksiin toimihenkilöt. 

 
 
PAIKALLISTOIMINNAN JÄSENHUOLTO 
 

KT ry tukee paikallistoimintaa ja siihen liittyvää jäsenhuoltoa sekä jäsenhankintaa 
aktivoimalla kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa sekä erilai-
sissa yhtiöissä jo toimivia luottamusmiehiä ja muita aktiiveja. Paikallisia KT- laisia 
luottamusmiehiä ja muita toiminnassa jo mukana olevia tullaan kannustamaan ja 
saamaan mukaan aktiiveiksi järjestötoimintaan. Paikallisesti pyritään tehosta-
maan myös yhteistyötä SKT:n sisällä ja muiden KTN:n paikallisyhdistysten järjes-
töjen välillä. KT ry vaikuttaa aktiivisesti keskusliittomme SKT ry:n kehittämiseen. 
KT ry seuraa tarkasti SKT:n kehitystä sen pyrkimyksessä toteuttaa hallittu organi-
saation keventäminen ja sitä kautta toiminnan tehostaminen. KT ry on omalta 
osaltaan valmistautunut edelleen kehittämään omaa rakennettaan muutosten mu-
kaisesti. KT ry osallistuu aktiivisesti KTK:n toimintarenkaiden toimintaan ja toimii 
KTN:n paikallisyhdistyksissä yhteistyöhakuisena ja aktiivisina SKT:n edustajina.  

 
 
EDUNVALVONTAPÄÄMÄÄRÄT 
 
YLEISTÄ  
 

Kunnissa on jo pidemmän aikaa ollut vallalla omien toimintojen ulkoistaminen, yh-
tiöittäminen tai kunnan omistamien yhtiöiden myyminen tai yksityistäminen. 
Näissä muutoksissa on henkilöstön asema aina uhattuna ja ilman pätevää ja tar-
mokasta paikallista yhdistys- ja luottamusmiestoimintaa ei henkilöstöllä ole sa-
nanvaltaa, eikä mahdollisuutta vaikuttaa tuleviin työolosuhteisiin. Päättäjiä on 
muistutettava, ettei kaikkien mahdollisten toimintojen ulkoistaminen  ole toimin-
nallisesti tai taloudellisesti kuntalaisten kannalta perusteltua, eikä myöskään kan-
nattavaa. Asia tulee aina tutkia tarkkaan ja päätöksissä työntekijöiden asema ja 
edut tulee turvata. 
 

SOPIMUSTOIMINTA 
 

Sopimustoiminnan todelliseen kehittämiseen ja jalkauttamiseen itse käytännön 
toimenpiteiksi on edelleenkin lisäpanostettava merkittävästi tulevissa sopimuk-
sissa. Erittäin tärkeää on varmistua KT/ SKT:n edunvalvontatavoitteiden viemi-
sestä eteenpäin aina varsinaisiin sopimusneuvotteluihin saakka. KT/ SKT:n 
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edustajan tulee huolehtia ja pitää niitä esillä mm. KTN:n TS-, KVTES-  ja PTY- 
sekä ET- työryhmissä. 
 

 
EDUNVALVONTA  
 

Kunta-alan, Avainta:n sopimukset ovat voimassa 28.2.22 saakka ja Energiateolli-
suuden toimihenkilöiden sopimus on voimassa 28.2.22 saakka. Nykyisessä sopi-
muksessa julkisen sektorin kiky-tunnit poistuivat ja samalla kaikille sopimusaloille 
tuli reilu 3 % korotus palkkoihin. 
 
Syksyllä alkaviin liittojen välisiin työehtoneuvotteluihin varauduttiin pitämällä 
SKT:n edunvalvontaryhmän kokous, jossa uuden sopimuskauden tavoitteita val-
misteltiin. Tässä kokouksessa oli myös meidän edustajia mukana. Nämä tavoit-
teet toimitettiin KTK:lle. Koulutetut tekniikan asiantuntijat KT:n tavoitteet olivat 
myös samat. Tärkeänä pidettyjä asioita ovat : työhyvinvoinnin ja työaikamääräys-
ten kehittämistä mm. tyhy-päivä joka vuosi, matkustamisajan lukeminen työai-
kaan, etätyötä lisääminen, henkilöstön edustajien tiedonsaannin parantaminen ja 
ajankäytön riittävyys, palkkausjärjestelmien toimiminen kannustavasti ja palkitse-
vasti.  Neuvotteluissa jäsenistön ostovoima pitää turvata ja palkankorotuksia on 
saatava. Korotuksien on tultava pääsääntöisesti yleiskorotuksiin ja mikäli paikal-
listasolle tulee jaettavaa, niin niissä on oltava ns. perälauta.  
 
 
 Tärkeää olisi saada jäsenten tehtäväkohtainen palkkaus vastaamaan muiden 
vastaavaa työtä tekevien palkkausta ja henkilökohtainen lisän käyttöä ja toimi-
vuutta pitäisi aidosti kehittää. 
 
Päävastuu edunvalvonta-asioiden kehittämisestä kuuluu KT:n edunvalvonta-työ-
ryhmälle ja sen tehtävä on seurata mm. yhteistoimintalakia ja työehtosopimuksia. 
Tulevalla toimintakaudella edunvalvonta asioissa pyritään saamaan enemmän 
tietoa jäseniltä esim. hallitusten jäsenten kautta ja verkostoitumalla. 
Yhteistyötä myös lisätään SKT:n edunvalvontaryhmän kanssa ja sitä kautta pa-
rannusehdotuksia saadaan paremmin eteenpäin KTN:lle. 
 

 
  
 
KOULUTUS 

 

Vuosien 2022 ja 2023 koulutus: 
 
Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry järjestää yhden oman koulutustilaisuu-
den/vuosi. Koulutuksien yhteydessä pyritään järjestämään yhteistyö- ja tutustu-
mis- ja vierailukäyntejä asiaa tukeviin edunvalvontaan sekä jäsenistömme alaan 
liittyviin mielenkiintoisiin kohteisiin. Koulutustilaisuudet suunnataan hallituksen 
varsinaisille jäsenille ja tilaisuuden/tarpeen mukaan kutsutaan varajäsenet. 
 
Hallitus voi harkintansa mukaan järjestää myös koulutus- ja opintomatkoja ajan-
kohtaisiin aiheisiin. 
 
Vuoden 2022 koulutustilaisuus järjestetään keväällä.  
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Koulutustilaisuuden aiheina ovat muun muassa ajankohtaiset asiat järjestöken-
tässä sekä tuleva toiminta ja tavoitteet. 
 
Vuonna 2023 järjestetään toinen koulutustilaisuus.  
Koulutusaiheina ovat tuolloin ajankohtaiset järjestö- ja muut asiat. 
 
Lisäksi vuonna 2023 on KT ry:n 40-vuotis juhlavuosi, joka huomioidaan toimin-
nassa. 
 
Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan:  

• Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n järjestämiin koulu-
tustilaisuuksiin ja seminaareihin 

• Tampere- ja Lappeenranta- seminaareihin budjetin sallimissa rajoissa 

• TJS:n koulutustilaisuuksiin 
 
Vaikutetaan KTK:n järjestö- ja luottamusmieskoulutukseen, joka uudistuu työelä-
män ja sopimustoiminnan muutosten myötä vastaamaan tämänhetkisiä ja tulevia 
paikallistoiminnan vaateita ja tarpeita. Tehdään johdonmukaisesti selkiyttäviä esi-
tyksiä KTK:n luottamusmieskoulutuksen työnjaosta ja yhteistyöstä JUKO:n sekä 
muiden järjestöjen kanssa. 
 

 
 
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ  
 

Tiedotustoimintaa kehitetään kaikin tavoin. Tiedonkulku ja sen varmistaminen on 
olennainen sekä tärkeä osa yhdistyksen toimintaa.  
Paikallistoiminta ja jäsenhuolto tarvitsevat myös taloudellista lisäpanostusta tiedo-
tukseen ja viestintään. 
 

• Hallinto käyttää ns. pilvipalvelua kokonaisvaltaisesti yhdistyksen toiminnassa 
siten, että kaikki asiakirjat kokousten esityslistoista alkaen on tallennettu ja 
saatavissa palvelusta (Google Drive- palvelu käytössä 2019). Hallinnolla on 
käytössään tunnukset, joilla se pääsee tutustumaan ja tulostamaan em. asia-
kirjoja. Laajemmat käyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla sekä sihteerillä.  

• Onnittelusähkeet lähetetään 50- ja 60-vuotiaille jäsenillemme. 

• Lisäksi sisäisessä että ulkoisessa tiedottamisessa käytetään sähköpostia ja 
yhdistyksen kotisivuja internetissä. 

• Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n Internet kotisivut löytyvät www.ktk-
ry.fi., josta jäsenjärjestösivuilta löytyy Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opisto-
tekniset SKT ry:n sivut, joista edelleen löytyy linkki KT:n kotisivuille.  

 
Sisäisen tiedonkulun onnistumisen tavoitteita yhdistyksen kannalta ovat mm: 

• oikeasisältöinen ja -aikainen tiedon välittäminen 

• ajan tasalla olevien tietojen antaminen yhdistyksen ajankohtaisista asioista 
niitä tarvitseville. 

• toimintojen, tavoitteiden ja päämäärien tekeminen tunnetuksi jäsenistölle. 

• toimintojen toteuttaminen yhdistyksessä toimintakäsikirjassa määritellyllä ta-
valla. 

 

http://www.ktk-ry.fi./
http://www.ktk-ry.fi./
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Tiedotuksen painopistealueita ovat teknisen sopimuksen soveltaminen, paikallis-
toiminnan ja jäsenien aktivoiminen sekä ammattijärjestötoiminnan perusasioiden-
selvittäminen jäsenistöllemme mm. seuraavilla tavoilla: 

• Järjestetään tarpeen mukaan alueellisia - / paikallisia tiedotustilaisuuksia, 
joissa tiedotetaan uudesta työehtosopimuksesta ja käsitellään paikallisen 
edunvalvontatoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä pulmatilanteita. 
Tiedotustilaisuuksissa tulee olla läsnä keskusjärjestöstämme edunvalvonta-
asioista tietävä ja vastuussa oleva henkilö. 

• Yhdistyksen yleisestä tiedottamisesta vastaa tiedotusvastaava tehtäväku-
vauksen edellyttämällä tavalla. 

 
 
TALOUS 
 

Toimintavuosien 2022-2023 talousarvio on laadittu perustuen 0,06 %:n jäsen-
maksuun. Yhdistyksen nykyiset varat mahdollistavat panostamisen toiminnan 
kehittämisen järjestörakenteen uudistumisen myötä. Taloudelliset toimintaedel-
lytykset jäsenistön edunvalvonta- ja järjestötoiminnan sekä paikallistoiminnan 
tukemisessa ovat hyvät. 
 
Yhdistyksen varat talletetaan pankkitalletuksiin ja käyttötilillä pidetään riittävä 
määrä käteisvaroja toimintamenoihin. Taloutta hoidetaan tehokkaasti ja toimin-
nassa noudatetaan joustavia kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaisia menetel-
miä, korostaen kevytrakenteisuutta ja taloudellisuutta. 
 
Yhdistyskokouksessa esitetään hallitukselle annettavaksi valtuudet päättää vuo-
den 2023 jäsenmaksusta.  


