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KATSAUS VUOTEEN 2021
Vuosi 2021 alkoi erikoisissa merkeissä, kun Yh-
dysvaltojen istuvan presidentin Donald Trum-
pin tukijat valtasivat kongressin kesken valitsi-
jamieskokouksen. Trumpin toimet ja lausunnot 
presidenttinä olivat moninaisia ja aiheuttivat 
hämmennystä maailman politiikkaan. Mitään uu-
tiskanavaa ei voinut seurata ilman, että se täyt-
tyi Trumpin kommenteista. Joe Bidenin valinta 
Yhdysvaltojen presidentiksi selkeytti ja rauhoitti 
maailman tilannetta. Bidenin menettelytavat ovat 
maltillisemmat, hänen politiikkansa johdonmukai-
sempaa ja sovittelevampaa. 

Alkuvuodesta saapui myös suruviesti puheenjohta-
ja Hannu Kylmäojan menehdyttyä pitkäaikaiseen 
sairauteen 16.2.2021. Hannu hoiti puheenjohta-
jan tehtävää sairaudestaan huolimatta sitkeästi ja 
tunnollisesti loppuun asti. Hän suhtautui elämään 
positiivisesti ja jaksoi uskoa tulevaisuuteen. Jääm-

me lämmöllä muistelemaan Hannua ystävänä ja 
hänen tekemää työtä KKL:n hyväksi!

Alkuvuodesta myös korona ja sen eri variantit ai-
heuttivat edelleen hankaluuksia monille toimi-
aloille. Kesällä uskottiin rokotuskattavuuden tor-
juvan koronan ja sulkutoimenpiteet purettiin. 
Loppukesästä virus aktivoitui ja kokoontumisia 
päädyttiin pikku hiljaa rajoittamaan uudelleen. 
KTK-toimitusjohtajapäivät pystyttiin kuitenkin pi-
tämään syksyllä Porvoossa. Marraskuussa pidettiin 
myös taloushallinnon päivät Helsingissä. Näissä ti-
laisuuksissa oli mukava tavata taas KKL:n jäseniä 
henkilökohtaisesti. Muuten toimintaa järjestettiin 
Teamsin välityksellä. Hallitus on ottanut tavakseen 
pitää kokouksensa hybridi-kokouksina eli osallis-
tua voi myös etäyhteydellä. 

KTK-yritykset ovat selvinneet koronasta kohtuul-
lisesti, sillä kuljetuksia suoritettiin lähes entiseen 
malliin. Tietyt yritykset onnistuivat kasvattamaan 
toimintaansa ja liikevaihtoaan. KTK-yritysten 
suurimpia haasteita oli uusasiakashankinta vii-
me vuonna, sillä asiakastapaamisia ei rajoitusten 
vuoksi ollut mahdollista järjestää. Eniten korona 
kuljetusalalla kuitenkin vaikutti negatiivisesti hen-
kilökuljetuksiin ja messukuljetuksiin, mutta nämä 
eivät ole KTK-yritysten ydinliiketoimintaa.

Harmia kuljetusalalle aiheutti myös suuren kont-
tilaivan juuttuminen Suezin kanavaan viikoksi. 
Tämä aiheutti kanavan molempiin päihin yli 400 
aluksen ruuhkan. Kanavan kautta kulkee vuosit-
tain lähes 19 000 alusta eli noin 30% maailman 
konttirahdista. Häiriötilanteesta seurasi viiväs-
tyksiä tavara-, raaka-aine ja komponenttitoimi-
tuksiin ja ongelmia joulukauppaan. Jo olemassa 
oleva konttipulakaan ei tästä parantunut. Hait-
taa aiheutuu edelleen teollisuudelle ja sitä kautta 
monelle toimialalle.

KKL:n liittokokous Jyväskylässä valitsi 18.6.2021 
Jyri Kuivalan varapuheenjohtajaksi ja minut pu-
heenjohtajaksi. Molempien ollessa uusia näissä 
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Myös KKL ja Neste aloittivat sopimusneuvottelut 
keskinäisestä yhteistyöstä, joka pitäisi sisällään 
sekä KKL:n paikallista että valtakunnallista yh-
teistyötä. Nämä neuvottelut olivat loppusuoralla 
joulukuussa.

Loppuvuodesta 2021 tapahtui taas isoja käänteitä 
suurvaltapolitiikassa, sillä USA veti joukkonsa pois 
Afganistanista ja Taleban-liike siirtyi valtaan. Ve-
näjän presidentti Putin aktivoitui myös loppuvuo-
desta ja aloitti sotaharjoitukset Ukrainan rajalla. 
Nämä ”sotaharjoitukset” johtivatkin heti vuoden 
vaihteen 2022 jälkeen lopulta Venäjän hyökkäyk-
seen Ukrainaan ja sotatilaan. Tämä tulee vaikutta-
maan radikaalisti ja nopeasti moneen asiaan sekä 
täällä Suomessa että Euroopassa.

Toivon, että kuluva vuosi 2022 kääntyy vielä lop-
pua kohti parempaan suuntaan ja toivon näkeväni 
teitä kaikkia KKL:n tapahtumissa. Nyt jos koskaan 
tarvitaan vertaistukea ja yhteen hiileen puhalta-
mista!

Mika Laurén 
puheenjohtaja

pesteissä, päädyttiin tekemään jäsenkysely. Jä-
senkyselyn tarkoituksena oli haastattelujen avul-
la selvittää jäsenten mielipiteitä liiton nykyisestä 
toiminnasta ja hakea syötteitä toiminnan kehittä-
miseen. Haastattelu tehtiin vaikuttamisesta, neu-
vontapalveluista, jäsentapahtumista, koulutuk-
sesta ja tiedotuksesta. Haastattelun aihealueet 
suunniteltiin työpajassa, johon osallistui liiton hal-
litus ja kyselyn tekijä. Kyselystä saatiin paljon hy-
vää palautetta ja kyselyn tuloksia tullaan jatkossa 
hyödyntämään toiminnan suunnittelussa.

KKL ja SKAL ry ovat tehneet pitkään yhteistyötä. 
Myös SKAL ry:n on saanut uuden puheenjohtajan 
Jani Ylälehdon ja toimitusjohtajan Anssi Kujalan. 
SKAL-KKL sopimus uusittiin loppuvuodesta ja yh-
teistyön uskotaan tiivistyvän uuden sopimuksen 
myötä. SKAL ry:n organisaatio hoitaa myös KKL:n 
edunvalvonnan.

Tiedossa olevan tulevan biodieselin jakeluvelvoit-
teen lisäämisen tiedettiin nostavan kuljetuselin-
keinon kustannuksia. SKAL ry lobbasi ammattidie-
seliä aktiivisesti poliitikoille. Ammattidiesel tuntui 
vuoden lopulla kuitenkin olevan pitkissä puissa. 

ENEMMÄN kuormia 
VÄHEMMÄN tyhjänä ajoa 

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. 
 

 

Logistiikan tietojärjestelmät suunnitteluun, optimointiin ja seurantaan. 

 
www.procomp.fi 
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TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2021

1. LIITTOKOKOUS
Kuljetuskeskusten Liitto ry:n 73. liittokokous 
pidettiin 18.6.2021 Sokos Hotel Alexandras-
sa Jyväskylässä. Koronapandemian vuoksi 
kokoukseen oli mahdollista osallistua myös 
etäyhteyden kautta. Kokoukseen osallistui 
Jyväskylässä 15 liittokokousedustajaa, joista 
etäyhteydellä oli mukana 7 liittokokousedus-
tajaa. He edustivat yhteensä 14 jäsenyritystä 
ja ääniä heillä oli käytettävissään 69. Liittoko-
kouksen avasi varapuheenjohtaja Timo Lahti 
ja tervehdyksensä kokoukselle toi SKAL ry:n 
toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. 

Liittokokous vahvisti vuoden 2020 tilinpää-
töksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja muille tilivelvollisille. Liiton joh-
to sai luottamuslauseen ja puheenjohtajaksi 
vuodelle 2021, seuraavaan liittokokoukseen 
saakka, valittiin aluekokousten esitysten mu-
kaisesti kuljetusyrittäjä Mika Laurén Turusta 

ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jyri 
Kuivala Kuopiosta. 

Liittokokous kiitti varapuheenjohtaja Timo 
Lahtea hänen panoksestaan KKL:n toimin-
taan. Lahti toimi KKL:n varapuheenjohtajana 
vuosina 2013–2021, ja sitä ennen hallituksen 
jäsenenä ja varajäsenenä.

2. HALLINNON KOKOUKSET JA 
MUU HALLINNOLLINEN TYÖ
Liiton hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 
kuusi kertaa. Hallituksen kokousten keskeisiä 
teemoja olivat muun muassa KTK-jäsenkyse-
lyn toimeenpano ja KKL-SKAL-yhteistyösopi-
muksen päivittäminen. Tapahtumien suun-
nittelutyötä tehtiin alkuvuodesta, ja syksyllä 
toteutettiin KTK TJ-päivät ja KTK Taloushal-
lintopäivät. Muutoin koronapandemia esti 
muiden lähitapahtumien toteuttamisen.
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3. KTK-YHTEISTYÖ
Helmi-maaliskuussa 2021 liittoon kuulu-
vien jäsen-KTK-yritysten muodostamat neljä 
alueellista ryhmää kokoontuivat vuotuisiin 
kevätkokouksiinsa. Kokouksissa käsiteltiin 
liittokokouksen valmistelevia asioita sekä kä-
siteltiin muita yhteisiä ajankohtaisia ja alueel-
lisia asioita. Kokouksissa vieraili myös SKALin 
edustaja kertoen ajankohtaisista liiton asiois-
ta.

4. KKL JA SKAL –YHTEISTYÖ
KKL:n ja SKAL ry:n yhteistyötä jatkettiin vuo-
den 2021 aikana. SKAL ry hoiti sopimusten 
mukaisesti KKL:n hallinnolliset toiminnot, ku-
ten toimistopalvelut sekä jäsenpalveluina tar-
jottavat asiantuntijapalvelut. KKL:n ja SKALin 
välinen yhteistyösopimus päivitettiin ja alle-
kirjoitettiin alkavaksi vuoden 2022 alusta.

Liiton puheenjohtaja on toiminut SKAL ry:n 
hallituksen asiantuntijajäsenenä, ja varapu-
heenjohtaja varajäsenenä. SKALin toimitus-
johtaja on toiminut KKL:n hallituksen asian-
tuntijajäsenenä.

5. KOULUTUS- JA MUUT 
TILAISUUDET

KTK TJ-päivät
KKL järjesti KTK-toimitusjohtajille KTK TJ-päi-
vät 16.-17.9.2021 Haikon Kartanossa Por-
voossa. Tilaisuuteen osallistui noin 20 toi-
mitusjohtajaa KTK-yrityksistä. Seminaarissa 
kuultiin esitykset muun muassa muutosproses-
sista pääasiallisesti ajonvälitystä harjoittavasta  
KTK:sta liiketoimintaa harjoittavaksi KTK:ksi, 
liikennöitsijäsopimuksista sekä liikenteen ja 
logistiikan ajankohtaisia asioita niin EU:n kuin 
Suomenkin kantilta. Päivillä kuullut esitykset 
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kirvoittivat vilkasta keskustelua. Ryhmä kävi 
opastetulla Vanhan Porvoon kävelykierrok-
sella, jossa kuultiin mielenkiintoisia tarinoita 
kaupungin historiallisista tapahtumista.

KTK Taloushallintopäivät 
KTK Taloushallintopäivät pidettiin 18.-
19.11.2021 Sokos Hotel Tripla Pasilassa Hel-
singissä. Tilaisuus keräsi koolle parikymmentä 
kuljetustilauskeskusten talousasiantuntijaa 
ja toimitusjohtajaa. Päivien aikana kuultiin 
esitykset muun muassa työlainsäädännös-
tä, työsuhteen ehdoista ja työaikapankista 
mielenkiintoisten esimerkkien avulla, työ-
suojeluaiheesta ja työkyvyn heikkenemisen 
ennakoinnista, rahoituksesta sekä case-esitys 
miten sovittaa onnistuneesti yhteen kustan-
nusseuranta ja toiminnanohjausjärjestelmä. 
Iltaohjelmaa vietettiin päivällisen ja teatteri-
esityksen parissa.

Koronapandemian aiheuttamien kokoontu-
misrajoitusten vuoksi keväälle suunnitellut 
vuosikalenterin mukaiset KKL-tapahtumat 
jäivät toteuttamatta.

6. TALOUS JA TILINPÄÄTÖS
Toimintavuonna 2021 liiton talous oli 
18 407,26 euroa ylijäämäinen. 

Jäsenmaksut määräytyvät liikevaihtoperustei-
sesti. Liittokokous vahvistaa vuosittain sekä 
jäsenmaksun vähimmäismäärän perusteena 
olevan liikevaihdon että vähimmäisjäsenmak-
sun suuruuden.

Tilikaudelle 2022 valittiin tilintarkastusyhtei-
söksi Nexia Oy, joka nimesi sekä varsinaiset 
tilintarkastajat että varatilintarkastajat.

7. JÄSENISTÖ
Jäseninä liitossa 31.12.2021 oli yhteensä 31 
KTK-yritystä.  Vuonna 2021 aikana eroilmoi-
tuksen tekivät Helsingin KTK Oy, Keski-Suo-
men Kuljetus Oy, Pieksämäen Autokunta ja 
Porin Tilausajo Oy. Niiden jäsenyys päättyi ky-
seisen vuoden lopussa.

8. JÄSENYYDET
KKL on SKAL ry:n liitännäisjäsen. Jäsenmak-
suksi SKAL ry:n hallitus on vahvistanut sen 
maksun, jonka KKL vuosittain maksaa yhteis-
työsopimuksen mukaisesti saamistaan palve-
luista.

9. HENKILÖSTÖASIAT
Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi 
Hannu Kylmäoja 16.2.2021 saakka. Kylmäojan 
poismenon jälkeen puheenjohtajatehtäviä 
hoiti varapuheenjohtaja Timo Lahti kesäkuun 
liittokokoukseen saakka. Liittokokouksesta 
lähtien puheenjohtajana on toiminut Mika 
Laurén ja varapuheenjohtajana Jyri Kuivala. 
Toimistonhoitajana toimi Sanna Hämäläinen, 
ja hän on työsuhteessa SKALiin.

10. HALLITUS VUONNA 2021
Puheenjohtaja Hannu Kylmäoja   
   (16.2.2021 asti)

Varapuheenjohtaja  Timo Lahti    
   liittokokoukseen 
   18.6.2021 asti
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Hallituksen jäsenet  
liittokokoukseen 18.6.2021 asti

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

Puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet 
liittokokouksesta 18.6.2021 alkaen
Puheenjohtaja  Mika Laurén
Varapuheenjohtaja Jyri Kuivala

Hallituksen jäsenet 

Jäsen   Henkilökohtainen   
   varajäsen
Juha Kanula  Veli-Matti Liimatta
Matti Ylimäki  Isto Virtanen
Kari Taipale   Jukka Silmäri 
Jussi Koivusalo Matti Pitkänen 

Asiantuntijajäsen  
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, SKAL ry 
31.10.2021 saakka

Toimitusjohtaja Anssi Kujala, SKAL ry 
1.11.2021 lähtien

Hallituksen sihteeri  Sanna Hämäläinen

11. MUUT EDUSTUKSET    
VUONNA 2021

Ammattiautoliitto ry

Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Mika Laurén ja Matti Ylimäki

Hallituksen varajäsen  
Jukka Silmäri

Ammattiautoliitto ry:n työvaliokunta: 
Mika Laurén

Ammattiautoliitto ry:n Ansioristilautakunta: 
Mika Laurén

A-Vakuutus Oy:n isännistö

Mika Laurén

KKL on mukana Vastuu Groupin sopimukses-
sa harmaan talouden torjumiseksi yhdessä 
SKAL ry:n kanssa.
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TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2023
KKL:n toiminta
KKL:n toiminnan painopistealueina ovat 
KTK-yritysten yhteisten tapahtumien järjestämi-
nen sekä yhteistyö jatkaminen SKAL ry:n kanssa 
päivitetyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Vuodelle 2023 on suunniteltu kuusi (6) tapahtu-
maa, jotka jakaantuvat tasaisesti koko toimin-
tavuoden ajalle. Vuosittain pidetään KKL-Nes-
te-seminaari. KTK-yhtiöiden jo tapahtuneet ja 
suunnitteilla olevat fuusiot tai muut järjestelyt 
vaikuttavat KKL:n tapahtumien osallistujamää-
riin, minkä vuoksi tapahtumien tuottaminen 
suunnitellaan jatkossa entistä tarkemmin. KKL 
kysyy jatkossakin tapahtumien sisältötoiveita 
jäsenistöltä. 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 hä-
nen varajäsenensä edustavat kummatkin sama 
aluetta. Aluejako on toteutettu KKL:n liittoko-
kouksen vuoden 2020 päätöksen mukaisella ta-
valla. 

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa 
vuodessa. Tarvittaessa käytämme ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 

Ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain heinä-
kuun loppuun mennessä koolle kutsuttava liit-
tokokous. 

Talous
KKL:n tulorahoitus muodostuu pääosin jäsen-
maksutuloista. Vuoden 2023 osalta hallitus esit-
tää jäsenmaksuperusteen pitämistä ennallaan, 
vuoden 2020 liittokokouksessa hyväksytyn jä-
senmaksuportaikon mukaisena. Järjestämme 
jatkossakin koulutus- ym. tapahtumia siten, 
että syntyvät kulut näistä katetaan osallistumis-
maksuilla ilman katetavoitetta. 

Henkilöstö
KKL hankkii tarvittavat toimisto- ja hallintopal-
velut ostopalveluna SKAL ry:ltä ja taloushallin-
non palvelut Talenom Oyj:ltä.  

Koulutus
Vuosittain järjestettävien tapahtumien ohjelma 
on rakentunut joko lähes kokonaan tai osittain 
eri teemojen ympärille. KTK Johdon päivän ja 
KTK TJ-päivien ohjelma koostuu sekä koulutuk-
sesta että yleisestä kuljetusalaa tai yhteiskun-
taa koskevasta tiedottamisesta ja teemoista. 
KTK teemaseminaari loppusyksystä käsittelee 
vaihtelevia teemoja. Koulutuksia järjestetään 
tapauskohtaisesti joko KKL:n tuottamana tai 
SKAL ry:n kanssa yhteistyössä. Tarvittaessa kut-
summe tilaisuuksiin puhujiksi eri alojen ulko-
puolisia asiantuntijoita.      

Tiedotus
KTK-yrityksille tapahtuva tiedotus hoidetaan 
sähköpostilla, uutiskirjeillä, tapahtumissa sekä 
SKALin Kuljetusyrittäjä-lehdessä. Kuljetusyrittä-
jä-lehteen kirjoitetaan artikkeleja KKL:n järjes-
tämistä tapahtumista. 
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1 Savon Kuljetus Oy 127,0

2 Oulun Autokuljetus Oy 73,7

3 Napapiirin Kuljetus Oy 68,3

4 Läänin Kuljetus Oy 63,5

5 Rahtikeskus Oy 43,0

6 Kuljetuspolar Oy 40,5

7 Hämeen Kuljetus Oy 36,9

8 Karjaan Kuorma-autokeskus 24,3

9 Kemin Ajotilaus Oy 22,8

10 Espoon KTK 22,5

11 Seinäjoen KTK Oy 11,0

12 Kokkolan Autoilijat Oy 10,3

13 KAK-Kuljetuspalvelu Oy 9,1

14 Mikkelin Autokuljetus Oy 8,7

15 KTK-Tornio Oy 8,1

16 Iisalmen Autotilaus Oy 7,1

17 Riihimäen Kuljetuskeskus Oy 5,9

18 Vaasan Kuorma-autopalvelu Oy 5,1

19 Kuusamon KTK Oy 3,8

20 Kauhavanseudun Autoilijat Oy 3,0

21 Kuljetuspudas Oy 2,7

22 Osk Äänekosken Kak 2,0

23 Kauhajoen Kuljetus Oy 1,7

24 Lapuan Kuljetus 1,4

25 Pietarsaaren Autorahti Oy 1,3

KTK-järjestelmä on koko maan kat-
tava yksityisten kuljetusyrittäjien 
omistama kuljetuspalveluketju, joka 
harjoittaa laaja-alaista kuljetustoi-
mintaa. KTK-yrityksillä on viitisen-
kymmentä toimipaikkaa eri puolilla 
Suomea. KTK-järjestelmän yhteinen 
liikevaihto vuonna 2021 oli reilu  
603 miljoonaa euroa. 

Kuljetuskeskusten Liitto ry on Suomes-
sa toimivien KTK-yritysten toimialajär-
jestö, joka palvelee jäseniään Suomen 
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n or-
ganisaation kautta hyödyntäen SKAL 
ry:n asiantuntemusta. Jäsenyritysten 
määrä vuonna 2021 oli 31 KTK-yritys-
tä. Liitto järjestää koulutustilaisuuksia 
KTK-yrityksille sekä seuraa alan yleistä 
kehitystä ja tekee esityksiä SKAL ry:n 
kautta valtiovallan eri tahoille.

25 suurinta jäsenyhtiötä 2021

jäsenyhtiö      liikevaihto M€
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Mukana  
turvallisella  
matkalla
A-vakuutus-palveluiden avulla pidät  
huolta yrityksesi kolmesta tärkeimmästä:  
kuljettajista, kalustosta ja kuljetuksista. 

Saat käyttöösi parhaat asiantuntijamme, 
jotka tuntevat toimialasi riskit vuosien 
kokemuksella.  

Saat räätälöidyt ratkaisut henkilöstösi, 
ajoneuvokaluston sekä omaisuuden ja 
toiminnan turvaksi. 

Erikoisajoneuvojen vahinkotarkastajamme 
varmistavat, että pääset vahingon jälkeen 
nopeasti takaisin tien päälle. 

Tutustu ja pyydä tarjous osoitteessa 
op.fi/ammattiliikenne

A-vakuutus-palvelut –  
Ammattilaiselta ammattilaiselle, jo yli 70 vuotta.
Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.



Scanian uusi Super-voimalinja hämmästyttää taloudellisuudellaan 
ja erinomaisella ajettavuudellaan. Uusi moottori yhdistettynä 
uusiin vaihteistoihin on yhdistelmä, jota markkinoilla ei ole ennen 
koettu. Taloudellisuus on nyt nostettu uudelle tasolle ja se vie 
kuljetusalan kohti puhtaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta. 
Tulevaisuus on Super!

TULEVAISUUS ON 
SUPER. NYT SE ON 
VIELÄ 8% PAREMPI.


