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Kohti vihreämpää tulevaisuutta

teboil.fi/green

• Kaikille dieselmoottoreille
• Jopa 90% vähemmän 

päästöjä
• 100% uusiutuvista 

raaka-aineista
valmistettu

KATSAUS VUOTEEN 2020
Vuodesta 2020 jää varmasti kaikkien mieleen ainakin 
yksi sana – korona. Tuo pienen pieni virus, joka salaka-
valasti lähti liikkeelle Kaukoidästä ja vähitellen muuttui 
olennaiseksi osaksi koko maailman menoa. 

Monet suomalaiset – kuten itsekin – varmaan kuvitte-
limme ensi tietojen tultua julkisuuteen, että mitähän 
tämä virusasia meille kuuluu, miten se meitä ja Suomea 
yleensäkään koskettaa. Olkoon paikallinen ongelma 
siellä jossain ja onhan välimatkakin tuhansia kilometre-
jä, ei tämä meihin vaikuta millään lailla.

Olemme kuitenkin joutuneet huomaamaan, ettei virus 
tunne maanosien, valtioiden, kaupunkien, kaupungi-
nosien tai yleensä ottaen muitakaan rajoja, ja olemme 
kaikki enemmän tai vähemmän koronan kanssa teke-
misissä. 

Yhteiskunta on muuttunut monin eri tavoin. Puhum-
me ”uudesta normaalista” – totutut käytännöt ovatkin 
yhtäkkiä osoittautuneet mahdottomiksi tartuntavaaran 
johdosta. Varmaa on, että yhteiskunta kaikkine tapoi-
neen ja tottumuksineen ei enää palaa entiselleen vaan 
uudet tuulet puhaltavat monissa kohdin. 

Erilaiset elinkeinotoimintaan kohdistuneet toimintara-
joitukset ovat vieneet lukuisia yrityksiä ja kokonaisia 
toimialoja taloudelliseen ahdinkoon, konkurssien mää-
rä ennustetaan kasvavan merkittävästi, yksityistaloudet 
sekä julkinen talous ovat enemmän tai vähemmän vai-
keuksissa toiminnan hiipumisen tai kokonaan loppumi-
sen johdosta. 

Paineet ja odotukset ovat kohdistuneet valtion ja erityi-
sesti hallituksen kykyyn hoitaa tämä vakava uhka siten, 

että voimme tautitilanteen jälkeen aloittaa yhteiskun-
nan palauttamisen lähemmäksi normaalitilaa tai sitä 
”uutta normaali” -tilaa. Tämä lienee kiinni siitä, kuinka 
nopeasti saamme laajan rokotuskattavuuden Suomessa 
ja taudin eteneminen pysäytetyksi.  

Kuljetuskeskusten Liitto ry:n toiminnassa muuttunut 
tilanne näkyi samoin kuin muillakin vastaavilla orga-
nisaatioilla. Alkuvuotta lukuun ottamatta lähes kaikki 
lähitapaamiset peruttiin kokonaan tai sitten käytimme 
erilaisia virtuaalikokousmenettelyjä. Ehkäpä jo kuluvan 
vuoden loppupuolella ja tulevana vuonna saamme jäl-
leen järjestää yhteisiä tilaisuuksia, tavata kollegoja ja 
vaihtaa kuulumisia.

Vuoden 2021 aluekokouskierrokselle osallistuneet 
KTK-yritysten edustajat kertoivat vuoden 2020 suju-
neen melko hyvin. Liikevaihdot olivat ennallaan tai 
nousseet ja tulostakin oli tullut vaihtelevasti. Etelä-Suo-
men alueella KTK-yritysten liikevaihdot olivat hieman 
laskeneet, joka johtunee jakelukuljetusten suuresta 
osuudesta liiketoiminnassa. 

Nykyisen hallituksen vähintäänkin kunnianhimoiset ta-
voitteet liikenteenpäästöjen puolittamisesta vuoteen 
2030 mennessä heijastuvat vääjäämättä myös ammat-
tiliikenteeseen. Suunniteltu päästökauppajärjestelmä 
väkisinkin nostaa polttoainehintoja ja kompensaatio 
esimerkiksi ammattidieselin avulla olisi ehdottomasti 
saatava voimaan. Tieverkoston kunnossapidon ja uu-
sien väylähankkeiden aloituspäätökset ovat jatkossakin 
kuljetusalalle erittäin merkittäviä sekä päivittäisen lii-
kennöinnin sujuvuuden että alan työllisyyden kannalta. 
Onhan ammattiliikenne erittäin suuri tulolähde vero-
tuskäytäntöjen johdosta ja lienee enemmän kuin koh-
tuullista saada myös jotain konkreettista hyötyä alalle 
siltä perityistä veroluonteista maksuista.

KKL:n talous oli vuonna 2020 ylijäämäinen. Tapahtu-
mien kulut ja tulot puuttuivat lähes kokonaan, mutta 
tilanne näidenkin osalta muuttuu toivottavasti lähitu-
levaisuudessa.

KTK-yritysten lukumäärä väheni edelleen, mutta vas-
taavasti liikevaihdot suurenivat. Ainoa pysyvä asia on 
muutos. Suuntaus lienee jatkuva, mutta tavoitteenahan 
on elinvoimaisemmat, uusin ajatuksin, uusin resurssein 
tulevaisuuteen tähtäävät yritykset, jotka olisivat parem-
min mukana kehityksessä mikä on lähes välttämätöntä 
jatkuvuuden varmistamiseksi.

Yhteistyö SKAL ry:n organisaation kanssa sujui edelleen 
mallikkaasti ja yhteistyö on jatkossakin isossa roolissa 
eri tasoilla. 

Toivottavasti vuosi 2021 on jo meille kaikille parempi. 
Paluu lähemmäksi normaaliarkea olisi varmaan jokaisel-
le mieluinen asia. 

Kiitän kaikkia KKL:n toiminnassa mukana olleita tahoja 
ja henkilöitä panoksestanne vuonna 2020. Samalla toi-
votan Teille kaikille valoisampaa vuotta ja toiminnalli-
sesti vilkasta vuotta 2021!

Timo Lahti 
hallituksen varapuheenjohtaja
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”Paljon helpompaa
tapaa maksaa
ei voisi olla!”

Turvallisuutta ja
helppoutta Nesteen
mobiilimaksulla.

Kaipaatko tehokasta tapaa hallinnoida yrityksesi maksamista?
Haluatko maksaa tankkaukset pelkän puhelimen avulla? 
Kehitimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ammattiliikenteelle palvelun, jonka avulla maksat 
kätevästi Neste-äpin avulla yrityksesi tankkaukset. Viet maksujen hallinnan uudelle tasolle
Oma Neste -palvelussa, samalla kun tankkausten maksaminen hoituu mukavasti sisätiloissa.

Lue lisää neste.fi /mobiilimaksu

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1. LIITTOKOKOUS

Kuljetuskeskusten Liitto ry:n 72. liittokokous 
pidettiin poikkeuksellisesti vasta syyskuussa 
koronapandemian vuoksi. Liittokokous pidettiin 
10.9.2020 Sokos Hotel Flamingossa Vantaalla. 
Kokoukseen osallistui 11 liittokokousedustajaa 
yhteensä 11 jäsenyrityksestä ja ääniä heillä oli 
käytettävissään 51. Liittokokouksen avasi pu-
heenjohtaja Hannu Kylmäoja ja tervehdyksensä 
kokoukselle toi SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro 
Lehtonen. 

Liittokokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen 
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille 
ja muille tilivelvollisille. Liiton johto sai luotta-
muslauseen ja puheenjohtajaksi vuodelle 2020, 
seuraavaan liittokokoukseen saakka, valittiin 
aluekokousten esitysten mukaisesti kuljetusyrittä-
jä Hannu Kylmäoja Espoosta ja varapuheenjohta-
jaksi toimitusjohtaja Timo Lahti Mikkelistä.

2. HALLINNON KOKOUKSET JA 
MUU HALLINNOLLINEN TYÖ

Liiton hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana viisi 
kertaa. Hallituksen kokousten keskeisiä teemoja 
olivat muun muassa taloushallinnon ulkoista-
minen sekä SKAL-KKL -yhteistyö. Tapahtumien 
suunnittelutyötä tehtiin alkuvuodesta, mutta ko-
ronapandemia esti kuitenkin lopulta lähitapah-
tumien ja toimitusjohtajien neuvottelupäivien 
matkan toteuttamisen.

3. KTK-YHTEISTYÖ

Helmi-maaliskuussa 2020 liittoon kuuluvien 
jäsen-KTK-yritysten muodostamat viisi alueellista 
ryhmää kokoontuivat vuotuisiin kevätkokouksiin-
sa. Kokouksissa käsiteltiin liittokokouksen val-
mistelevia asioita sekä käsiteltiin muita yhteisiä 
ajankohtaisia ja alueellisia asioita.

ENEMMÄN 
VÄHEMMÄN 
Procomp R2 toiminnanohjausjärjestelmä      
tuo tehokkuutta KTK -yritysten toimintaan. 

 

Tilaukset suunnittelusta suoraan autojen 
android -mobiilipäätteille, joilta saadaan 
reaaliaikaisesti toteumatiedot raportointia, 
laskutusta ja tilitystä varten.  

Monipuoliset ja nykyaikaiset 
webportaaliratkaisut liikennöitsijöille sekä 
liikkuvalle henkilöstölle mm. 
ajojärjestelymahdollisuudet sekä 
tarjousten tekeminen suoraan mobiilista. 
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4. KKL JA SKAL –YHTEISTYÖ

KKL:n ja SKAL ry:n tiivistä yhteistyötä jatkettiin 
vuoden 2020 aikana. SKAL ry hoiti sopimusten 
mukaisesti KKL:n hallinnolliset toiminnot, kuten 
toimistopalvelut sekä jäsenpalveluina tarjotta-
vat asiantuntijapalvelut.  Taloushallinnon osalta 
SKAL ry hoiti KKL:n myyntilaskutuksen vuoden 
2020 loppuun asti, jolloin myyntilaskutus siirtyi 
Talenom Oyj:lle. Kirjanpito siirtyi Talenom Oy:n 
hoidettavaksi jo vuoden 2019 lopulla. 
Liiton puheenjohtaja on toiminut SKAL ry:n halli-
tuksen asiantuntijajäsenenä.

5. KOULUTUS- JA MUUT 
TILAISUUDET

KTK Johdon päivä
KKL järjesti muutaman vuoden tauon jälkeen 
KTK-toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille KTK 
Johdon päivän omana tapahtumanaan. Seminaa-
ri pidettiin 24.1.2020 Sokos Hotel Presidentissä 
Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 40 
edustajaa KTK-yrityksistä. Seminaarissa kuultiin 
esitykset muun muassa hallitustyöskentelystä 
KTK-yhtiössä, talouskatsaus maailman ja Suomen 
tilanteesta ja kuljetusalan toimintaympäristön 
muutoksesta. 

Tapahtuma sai hyvät palautteet ja toiveena esi-
tettiin sen pitämistä KKL:n tapahtumakalenteris-
sa jatkossakin.

Verohallinnon infowebinaari 
Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuus osallistua 
verohallinnon infowebinaariin 2.11.2020 ilta-
päivänä. Webinaarin aiheena oli ”Välitettyjen 
palveluiden tiedonantovelvollisuus”. Esittelijöinä 
toimivat Tanja Jämsä ja Sisko Lindqvist vero-
hallinnosta. Webinaariin osallistui 24 henkilöä. 
Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä 
esittelijöille ja aiheesta keskusteltiinkin vilkkaasti. 
Verohallinnon aineisto toimitettiin jälkikäteen 
kaikille jäsenille.

Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisra-
joitusten vuoksi syksylle suunnitellut vuosikalen-
terin mukaiset KKL-tapahtumat jäivät toteutta-
matta.

 

6. TALOUS JA TILINPÄÄTÖS

Toimintavuonna 2020 liiton talous oli 18 674,18 
euroa ylijäämäinen. 

Jäsenmaksut määräytyvät liikevaihtoperusteisesti. 
Liittokokous vahvistaa vuosittain sekä jäsenmak-
sun vähimmäismäärän perusteena olevan liike-
vaihdon että vähimmäisjäsenmaksun suuruuden.

Tilikaudelle 2021 valittiin tilintarkastusyhteisöksi 
Nexia Oy, joka nimesi sekä varsinaiset tilintarkas-
tajat että varatilintarkastajat.

7. JÄSENISTÖ

Jäseninä liitossa 31.12.2020 oli yhteensä 33 
KTK-yritystä. Toimintavuoden loppupuolella Kes-
ki-Suomen Kuljetus Oy:n osakeenemmistö siirtyi 
Savon Kuljetus Oy:n omistukseen. Kangasalan 
Kuorma-autoilijat Oy jättäytyi liiton toiminnasta 
joulukuussa 2020 yrityksen toiminnan päättymi-
sen johdosta.

8. JÄSENYYDET

KKL on SKAL ry:n liitännäisjäsen. Jäsenmaksuksi 
SKAL ry:n hallitus on vahvistanut sen maksun, 
jonka KKL vuosittain maksaa yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti saamistaan palveluista.

9. HENKILÖSTÖASIAT

Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi Hannu 
Kylmäoja. Toimistonhoitajana toimi alkuvuonna 
Anne Valtonen ja 15.5.2020 lähtien Sanna Hämä-
läinen. Toimistonhoitaja on työsuhteessa SKAL 
ry:een.

10. HALLITUS VUONNA 2020

Puheenjohtaja    Hannu Kylmäoja
Varapuheenjohtaja   Timo Lahti

Hallituksen jäsenet liittokokoukseen 10.9.2020 
asti

Jäsen    Henkilökohtainen  
    varajäsen
Juha Laiho   Teppo Kyrö
Mika Laurén   Isto Virtanen
Kari Taipale   Jyrki Lindroos 
Matti Ylimäki   Jukka Silmäri 

Hallituksen jäsenet liittokokouksesta 10.9.2020 
alkaen   

Jäsen    Henkilökohtainen  
    varajäsen
Teppo Kyrö   Juha Kanula
Mika Laurén   Isto Virtanen
Kari Taipale    Jyrki Lindroos 
Matti Ylimäki   Jukka Silmäri 
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TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2022

KKL:n toiminta
KKL:n toiminnan painopistealueina ovat KTK-yri-
tysten yhteisten tapahtumien järjestäminen ja 
yhteistyön jatkaminen SKAL ry:n kanssa. 

Vuodelle 2022 on suunniteltu kuusi (6) tapahtu-
maa, jotka jakaantuvat tasaisesti koko toiminta-
vuoden ajalle. 
KTK-yhtiöiden jo tapahtuneet ja suunnitteilla ole-
vat fuusiot tai muut järjestelyt vaikuttavat KKL:n 
tapahtumien osallistujamääriin, minkä vuoksi 
tapahtumien tuottaminen suunnitellaan jatkossa 
entistä tarkemmin. 

Tapahtumien palautekyselyiden avulla kerääm-
me tietoa tapahtumien kehittämiseksi ja uusien 
ideoimiseksi.  

Hallinto
KKL:a johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjoh-
taja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä, joista 
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Ta-
voite on, että puolet hallituksen jäsenistä ovat 
liikenteenharjoittajia ja puolet toimitusjohtajia 
tai vastaavia. Jatkossa hallituksen jäsen ja hänen 
varajäsenensä edustavat kummatkin sama aluet-
ta. Aluejako on toteutettu KKL:n liittokokouksen 
vuoden 2020 päätöksen mukaisella tavalla. 

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa 
vuodessa. Tarvittaessa käytämme ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 
Ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain heinäkuun 
loppuun mennessä koolle kutsuttava liittoko-
kous. 

Talous
KKL:n tulorahoitus muodostuu pääosin jäsenmak-
sutuloista. Vuoden 2022 osalta hallitus esittää 
jäsenmaksuperusteen pitämistä ennallaan, vuo-
den 2020 liittokokouksessa hyväksytyn jäsenmak-
suportaikon mukaisena. Järjestämme jatkossakin 
koulutus- ym. tapahtumia siten, että syntyvät 
kulut näistä katetaan pääosin osallistumismak-
suilla omakustannushintaan. 

Henkilöstö
KKL hankkii tarvittavat toimisto- ja taloushallin-
non palvelut ostopalveluna SKAL ry:ltä ja Ta-
lenom Oyj:ltä.     

Koulutus
Vuosittain järjestettävien tapahtumien ohjelma 
on rakentunut joko lähes kokonaan tai osittain 
eri aihepiirien koulutuksen ympärille. 

Taloushallintopäivät keskittyvät em. aihealueen 
koulutukseen, KTK-johdon- ja toimitusjohtajien 
neuvottelupäivien ohjelma koostuu sekä koulu-
tuksesta että yleisestä kuljetusalaa tai yhteiskun-
taa koskevasta tiedottamisesta. Koulutus hoide-
taan tapauskohtaisesti joko KKL:n tuottamana 
tai SKAL ry:n kanssa yhteistyössä. Tarvittaessa 
tilaisuuksiin hankimme eri alojen ulkopuolisia 
asiantuntijapalveluja.     

 
Tiedotus
KTK-yrityksille tapahtuva tiedotus hoidetaan 
edelleen sähköisillä jäsentiedotteilla, tapahtu-
mien yhteydessä sekä Kuljetusyrittäjä-lehden 
välityksellä. Kuljetusyrittäjä-lehteen kirjoitetaan 
artikkeleja KKL:n järjestämistä tapahtumista. 

Asiantuntijajäsen  toimitusjohtaja  
    Iiro Lehtonen,   
    SKAL ry

Hallituksen sihteeri  
1.1.-14.5.2020    Anne Valtonen
15.5.-31.12.2020   Sanna Hämäläinen

11. MUUT EDUSTUKSET    
VUONNA 2020

Ammattiautoliitto ry

Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Hannu Kylmäoja ja Mika Laurén

Hallituksen varajäsen  
Matti Ylimäki

Ammattiautoliitto ry:n työvaliokunta: 
Hannu Kylmäoja

Ammattiautoliitto ry:n Ansioristilautakunta: 
Hannu Kylmäoja

Maarakennusalan Neuvottelukunta (MANK)

Timo Lahti, varalla Hannu Kylmäoja

A-Vakuutus Oy:n isännistö

Hannu Kylmäoja

Lisäksi KKL on mukana Vastuu Groupin sopimuk-
sessa harmaan talouden torjumiseksi 
yhdessä SKAL ry:n kanssa.

Photo by Julius Jansson on Unsplash. 
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1 Savon Kuljetus Oy 96,2

2 Oulun Autokuljetus Oy 66,0

3 Läänin Kuljetus Oy 55,4

4 Napapiirin Kuljetus Oy 53,6

5 Helsingin KTK Oy 49,7

6 Rahtikeskus Oy 43,0

7 Kuljetuspolar Oy 41,8

8 Hämeen Kuljetus Oy 34,7

9 Karjaan Kuorma-autokeskus Oy 27,9

10 Espoon KTK 22,5

11 Kemin Ajotilaus Oy 14,0

12 Seinäjoen KTK Oy 11,6

13 Kokkolan Autoilijat Oy 10,5

14 KAK-Kuljetuspalvelu Oy 10,4

15 Keski-Suomen Kuljetus Oy 10,4

16 Mikkelin Autokuljetus Oy 9,0

17 Iisalmen Autotilaus Oy 7,8

18 KTK-Tornio Oy 6,8

19 Vaasan Kuorma-autopalvelu Oy 5,2

20 Riihimäen Kuljetuskeskus Oy 5,0

21 Kauhavanseudun Autoilijat Oy 3,7

22 Porin Tilausajo Oy 3,7

23 Raision-Naantalin KTK Oy 3,5

24 Kuljetuspudas Oy 3,4

25 Kuusamon KTK Oy 2,8

KTK-järjestelmä on koko maan katta-
va yksityisten kuljetusyrittäjien omista-
ma kuljetuspalveluketju, joka harjoittaa 
laaja-alaista kuljetustoimintaa. KTK-yri-
tyksillä on 100 toimipaikkaa eri puolil-
la Suomea. KTK-järjestelmän yhteinen 
liikevaihto vuonna 2020 oli runsaat 608 
miljoonaa euroa ja siinä on mukana noin 
4000 kuorma- ja pakettiautoa sekä noin 
3000 kuljetusyrittäjää.

Kuljetuskeskusten Liitto ry on Suomessa 
toimivien KTK-yritysten toimialajärjestö, 
joka palvelee jäseniään Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry:n organisaation kautta 
hyödyntäen SKAL ry:n asiantun-temusta. 
Jäsenyritysten määrä vuonna 2020 oli 33 
KTK-yritystä. Liitto järjestää koulutustilai-
suuksia KTK-yrityksille sekä seuraa alan 
yleistä kehitystä ja tekee esi-tyksiä SKAL 
ry:n organisaation kautta valtiovallan eri 
tahoille.

25 suurinta jäsenyhtiötä 2020

jäsenyhtiö  liikevaihto M€

 

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy

Ammattiliikenteen 
luottokumppani
A-Vakuutus-palvelut
 
Tutut palvelumme turvaavat sinut, kalustosi ja 
liiketoimintasi. Autamme takaisin tien päälle 
vahingon sattuessa.

Tutustu osoitteessa op.fi/ammattiliikenne



KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN 
HUIPULLA.


