
KTK-kyselyn tulosten esittely 
ja toimenpiteet 

KTK Johdon päivä 18.3.2022



KTK-jäsenselvityksen tulokset

• Haastattelut tehtiin lokakuussa 2021 puhelimitse. 

• Kohdehenkilöinä KKL:n jäsenyritysten ylimmät päättäjät

• Toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja

• yksi haastateltava kustakin jäsenyrityksestä.

• Tavoite: Selvittää jäsenyritysten mielipiteitä nykyisestä 
toiminnasta sekä hakea syötteitä KKL:n toiminnan 
kehittämiseen. 

• Aihealueet ja kysymykset tuotettiin työpajassa, johon 
osallistuivat KKL:n edustajat ja tutkimuksen tekijä.

• Haastatteluun osallistui 25 jäsenyritystä, joka vastaa 80 % 
jäsenistöstä. 

• 60 % vastanneista vastasi nimellään, 40 % nimettömänä.



Jäsenselvitys - Vaikuttaminen

1. Vaikuttaminen – oletko tyytyväinen 
KKL:n tämän hetkiseen vaikuttamiseen?

Kyllä 64 % Ei 36 %

2. Neuvontapalvelut – oletko käyttänyt 
KKL:n neuvontapalveluja?

Kyllä 36 % Ei 64 %



Vastauksia vaikuttamisesta

”KKL on enemmän KTK:n tapahtumien 
järjestäjä, pitää suhteita kunnossa, 
toimihenkilöt ja osakkaat voi tavata 
toisiaan. SKAL huolehtii edunvalvonnasta.”

”Hyvin verkostoiduttu, 
tuntevat oikeita henkilöitä 
hallinnosta, resurssit 
huomioon ottaen hyvin.” 

”Ei ole ollut vaikuttamistyötä, ei ehkä 
tiedetä mihin pitää vaikuttaa”

”Kun me halutaan tehdä 
vaikuttamistyötä, niin miten 
sitä tehdään ja kuka sitä 
tekee. Huomioitava 
resurssit.”



3. Jäsentapahtumat – oletko osallistunut 
KKL:n järjestämiin jäsentapahtumiin?

Kyllä 92 % Ei 8 %

Jäsentapahtumat – oletko ollut tyytyväinen 
KKL:n järjestämiin jäsentapahtumiin?

Kyllä 92 % Ei 8 %

Jäsenselvitys - Jäsentapahtumat



Vastauksia jäsentapahtumista

”Varsinkin toimitusjohtajien päivä 
syyskuussa, annan kiitettävän arvosanan. 
Mielenkiintoiset aiheet, herätti keskustelua, 
hyvä ilmapiiri ja tunnelma. Minut otettiin 
hyvin vastaan.” 

” Hyvä tapa verkostoitua, 
vertaistuki, tavata ihmisiä, 
jotka taistelee vastaavien 
ongelmien kanssa.” 

” Enemmän kohdennetumpia tapahtumia. 
Meidän muulle väelle kohdennettua on tosi 
vähän. Sisältö voisi olla palveluihin liittyviä 
asioita, sopimustekniikkaa ja juridiikkaa. 
Kohtaat samaa työtä tekeviä ihmisiä muista 
yrityksistä. Huomaat ettet ole ongelmiesi 
kanssa yksin. ”

” Eri puolilla Suomea, ei aina 
etelään.”

”Toiselta alalta uutta 
näkökulmaa, miten siellä 
asioita hoidetaan. ”



4. Koulutus – oletko osallistunut KKL:n
järjestämiin koulutuksiin?

Kyllä 32 % Ei 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sekä että

Etänä

Paikan päällä

Koulutus – Miten haluisit osallistua KKL:n
koulutuksiin?

Jäsenselvitys - Koulutus



Vastauksia koulutuksista

”KTK hallituksissa on autoilijoita ilman 
koulutusta tehtäviin. Voisiko kokeilla 
yhteistä HHJ-koulutusta. Kynnys voisi olla 
matalampi osallistua kuin avoimiin HHJ-
koulutuksiin.” 

”Taloushallintoon ja 
johtamiseen liittyvää 
koulutusta kaipaan, uusia 
lakeja, niin auki purkaminen, 
referointi ymmärrettävään 
muotoon ja niiden 
esittäminen.” 

”Uusista asioista koulutusta, määräyksistä, 
säädöksistä, ohjeistaminen ja 
kouluttaminen. KKL:n sivuilla ei puhuta 
koulutuksista mitään, täällä pitäisi olla joku 
koulutuskalenteri. Myös 
tapahtumakalenteri näkyviin.”

”Yritystalouteen, juridiikkaan, 
johtamiseen liittyvät 
koulutukset voisivat olla 
hyviä.”

”Henkilöstöasioihin, 
työehtosopimustekniikkaan 
liittyvää koulutusta.” 



5. Tiedotus – saatko riittävästi tietoa KKL:n
jäsenpalveluista?

Kyllä 72 % Ei 28%

Tiedotus – onko nykyinen tapa 
tiedottaa sähköpostitse tai 

uutiskirjeessä sopiva?

Kyllä 96 % Ei 4%

Jäsenselvitys - Tiedotus



Vastauksia tiedotuksesta

”Meidän pitää tunnistaa ne asiat, jotka 
saattaa vaikuttaa, esim. 
lainsäädäntömuutokset, pitää tunnistaa 
KTK:n näkökulmasta, miten vaikuttaa 
toimintaan. Ennakoivaa tiedottamista, mitä 
on tulossa.” 

”Saan tietoa SKALIn
jäsenpalveluista. KKL:n kautta 
toivon tietoa esim. 
lainsäädäntömuutokset, jos 
koskee KTK-yhtiöitä.”

”Voisiko KKL:lla olla kuukausitiedote, joku 
säännöllinen tiedote olisi paikallaan.”

”Sähköposti voisi sisältää yhden asian. 
Uutiskirjeeseen kootaan enemmän ei niin 
päivän polttavia asioita.” 

”KKL:n kotisivulle enemmän 
ajankohtaiset asiat, koulutus 
ja tapahtumat.” 



Vapaa sana – Ideoita

”KKL kannattaisi panostaa houkuttelemaan 
eronneita yrityksiä takaisin tai passiivisia 
mukaan toimintaan. Porukkaa saisi 
laajennettua. Voi olla vaikeaa, mutta aina 
kannattaisi yrittää. Henkilökohtaisilla 
kontakteilla, menemällä vieraaksi 
yritykseen.” 

”Ihan on saatu ne palvelut, 
mitä on tarvittu. Olen ollut 
mukana juuri siksi, jos tulee 
tarpeita, on taho johon voi 
tukeutua.”

”Tiedottamista jäsenille enemmän, 
tulevista meidän arkeen 
vaikuttavista asioista ja muutoksista. 
Pitäisivät yhteyttä päättäviin elimiin, 
ajaisivat meidän puolesta asioita, 
ettei jäädä jalkoihin. Pienyrittäjien 
ahdingon välttäminen.” 

”KTK on niin monenlaista saman 
sapluunan alla. Skaalaa on moneen 
laitaan, on haastavaa tarjota 
palvelua, joka sopii kaikille. 
Sparraamista niin että 
pienemmätkin hyötyvät, vinkkejä 
miten asioita kannattaa hoitaa, jotta 
päästään parempaan 
lopputulokseen.” 



Toimenpiteet 
KKL hallitus



Hallituksen toimenpiteet

• KKL hallitus on käynyt läpi kaikki 
vastaukset, ja tuottanut niiden 
perusteella toimenpiteet.

• Vastataan jäsenistön toiveisiin ja 
tarpeisiin

• Kehitetään KKL:n toimintoja



Alueelliset tapahtumat

− KTK-aluekokouksissa keskusteltu alueellisista tapahtumista; mikä 
aiheena, mikä sitoutuminen. Tiedon kulku saatava kaksi suuntaiseksi →
KTK:t - KKL 

o vastuu: puheenjohtajisto 

− Jalkautuminen. Alueelliset palaverit ja keskustelut, hyödynnetään SKAL-
aluejärjestöjen kanssa suunniteltua yhteistyötä. 

o miten: Tehdään toteutussuunnitelma yhdessä SKALin kanssa. 
Aluekokouskäytäntö luotava ja valmistellaan niihin valmis asialista. 
Kannustetaan yhteistyöhön.

o vastuu: KKL hallitus, myöhemmässä vaiheessa KTK-toimitusjohtajat 
ja SKAL-toiminnanjohtajat

o aikataulu: aloitus kesä-syksy 2022, jatkuvaa toimintaa



Alueelliset tapahtumat (jatkuu)

− Huomioitava erikokoiset KTK-yritykset. 

o miten: Tapahtumassa työryhmäpajat eri kokoisten yritysten 
edustajille. Ajatus jalostuu KTK-toimitusjohtajien ja SKAL-
toiminnanjohtajien yhteistyössä.

o vastuu: KKL hallitus

o aikataulu: Jatkuva, vuosittain

− Nukkuvien jäsenten aktivointi ja KKL:n ulkopuolisten KTK-
yritysten kontaktointi. 

o miten: Tunnistettava miksi KTK ei ole KKL:n jäsen. Kartoitetaan ei-
jäsenet. Järjestetään tilaisuus heille tai vieraillaan yrityksissä ja 
tavataan hallitukset.

o vastuu: KKL puheenjohtajat

o aikataulu: viimeistään syksy 2022



Viestintä

− Edunvalvonta. SKAL tekee kuljetusalan edunvalvontaa 
myös KKL:n puolesta. KKL:n tulee ajaa KTK-yritysten ja 
niihin liittyvän liiketoiminnan asiaa. 

o miten: Tiedon kulku oltava kahteen suuntaan - kun 
tiedetään haasteet, voidaan niihin saada ratkaisut. 

o vastuu: KKL puheenjohtajat

o aikataulu: Ensimmäinen tiedotus asiasta Johdon 
päivässä 18.3.22, sen jälkeen jäsenposti. 
Kuljetusyrittäjä-lehden artikkeliin maininta tästä.

KTK:lla haaste 
toiminnassa

Meili KKL-
toimistoon

KKL hallitusTieto SKALiin

Ratkaisu/huomiota 
haasteeseen ja 

apua toimintaan!



Viestintä (jatkuu)
− KKL-SKAL-yhteistyösopimuksen sisällön avaaminen 

jäsenistölle. Resurssien kohdentaminen erityisesti 
vaikuttamistyössä. Toimialakohtaisten sääntömuutosten 
jalkauttaminen keskitetysti tietoon KKL:n kautta koskien 
muutakin kuin kumipyöräliikenteen sääntömuutoksia 
(mm. maa-ainesluvat, terminaalitoiminta).

o miten: Aluekokouksissa, jäsentiedotteessa, 
maininta/yhteenveto lehtiartikkelin juttuun. 

o vastuu: KKL puheenjohtajat

o aikataulu: 18.3.22 ensimmäinen virallinen ulostulo, 
jatkuva, kaikissa tapahtumissa.



Viestintä (jatkuu)
− KKL:n verkkosivut: avataan enemmän minkälaisia 

palveluita ja neuvontaa KKL:n jäsenet saavat. Jatkossa 
myös vaikuttamistyön kertominen. Vaikuttaa brändikuvaan.

o miten: Tiedottamisen parantaminen ja tehostaminen, 
lisätään tapahtumat ja koulutukset sivuille jatkossa.

o vastuu: KKL hallitus, Hämäläinen

o aikataulu: nopealla syklillä ja huolehdittava, että sisältö 
muuttuu.

− Sisäisen tiedottamisen lisääminen. On kerrottava mitä 
teemme, koska jäsenistö ei välttämättä tiedä asioita, joihin 
on jo panostettu. 

o miten: Viitaten edelliseen tiedottamisen lisääminen.

o vastuu: Puheenjohtajat

o aikataulu: puolivuosittain tiivistelmä päätöksistä, 
toimenpiteistä, vaikuttamisesta jne.

www.ktk.fi



Koulutukset
− Räätälöidyt koulutukset ja tiedotustilaisuudet KTK-yritysten 

henkilökunnalle. 

o miten: Koulutuksia sekä livenä että etäyhteydellä. 
Pyydetään jatkuvasti palautetta, mitä kentältä halutaan ja 
pyritään saamaan tiedon kulku kaksisuuntaiseksi. 
Jalkautuminen → kytketään samaan päivään paljon 
asiaa.

o vastuu: KKL puheenjohtajat ja hallitus

o aikataulu: kesä 2022

− Tehdään tapahtumiin jatkossakin ennakkokyselyt aiheista ja 
teemoista.

− Tallennetaan omat webinaarit ja jaetaan ne kaikille.



Koulutukset (jatkuu)

− HHJ-koulutus suunnattuna KTK-hallituksille
nousi useassa kohdassa esille. Räätälöity 
koulutus täydentäisi mahdollista tulevaa HHJ-
kurssia. 

o miten: Suunnitellaan räätälöity KTK:iden
hallituksien jäsenille suunnattu 
”Hallitustyöskentelyn alkeet” -koulutus. 

o vastuu: KKL hallitus

o aikataulu: syksy 2022



”Out of the box”

• KKL hallitus esittelee liittokokouksessa toukokuussa 
näkymät ”KKL vuosina 2022-2023”. 

• Kannustamme kaikissa asioissa jäseniä aktiivisuuteen. 
Pidetään jatkossa tiedottaminen kaksisuuntaisena.

• Työryhmiä kaikille innokkaille toiminnan kehittämiseen

• Herääkö ajatuksia toiminnan kehittämisestä? 
Kommentteja toimenpiteisiin?



Kiitos!


