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LIITY YRITYSYHDISTYKSEEN! 
 
Ylempien toimihenkilöiden (siis myösYTN-liittojen jäsenten) yrityskohtaisen edunvalvonnan merkitys 
kasvaa jatkuvasti, kun työehdoista sopimista ollaan siirtämässä koko ajan työpaikoille paikallisesti. 
Edunvalvonnan onnistuminen edellyttää yhteistoimintaa. Siksi Sinunkin järjestäytymistäsi tarvitaan – 
näin voimamme kasvaa. 
 
Suunnittelualalla toimii ylempien toimihenkilöiden valtakunnallinen suunnittelutoimistojen ja –osastojen 
yritysyhdistys, Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry. www.konsulttialanylemmat.com  
 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n toiveiden mukaisesti esitämme Sinulle KYT ry:n jäseneksi liittymistä. 
Vuonna 2018 tehdyn muutoksen jälkeen jäsenyys tässä yhdistyksessä on ilmaista eli sisältyy liiton 
jäsenmaksuun. 
 
Oheisena on tärkeitä tietoja ylempien työmarkkinatoiminnasta, KYT ry yhdistyksestä, yhteydenottotiedot 
sekä liittymislomake. 
 
Myönteiseen päätökseen tultuasi täytä oheinen liittymislomake ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen  
ville-veikko.karhunen@rejlers.fi tai kytry88@gmail.com.  
 
 
 
Liityn Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry:n jäseneksi 
 
Nimi  

Syntymäaika  

Jäsennumero ja liitto  

Tehtävänimike  

Sähköpostiosoite  

Työpaikka  

Työpaikan osoite  

Työpuhelin  

Matkapuhelin  

Kotiosoite  

Päiväys ja allekirjoitus  

Lähetetään osoitteeseen ville-veikko.karhunen@rejlers.fi tai kytry88@gmail.com  
 
 



 26.11.2022  
 Sivu 2/3 
OLET YLEMPI TOIMIHENKILÖ! 
 
Olet työssä erikoistietoja ja -taitoja vaativissa suunnittelu- tai 
asiantuntijatehtävissä tai kuulut yrityksesi keskijohtoon. Työllesi on 
ominaista itsenäisyys, vastuu ja korkean koulutuksen sekä ammattitaitosi 
takaamat valmiudet.  
 
Suunnittelualalla työskentelevistä lähes 19.000:sta ylemmästä toimihenkilöstä yli 10.000 on YTN:n jäsenliiton 
(esim. IL, TEK, YTY, TRAL) jäseniä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ylemmät toimihenkilöt toimivat 
yhtiöissään tärkeissä asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Suunnittelualalla yritykset ovat erikoistuneita 
asiantuntijayrityksiä, joille tieto ja osaavat ihmiset sekä palvelu ovat tärkein voimavara ja pääoma. 
 
Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry on perustettu ajamaan juuri ylempien toimihenkilöiden etuja 
suunnittelualalla, siis insinööri- ja arkkitehtitoimistossa sekä yritysten suunnitteluosastoilla. 
 
Yhdistyksen tarkoitus on: 
 

• toimia jäsentensä avustajana ja tukena näiden palkkauksen ja muiden työehtojen parantamiseksi 
• valvoa, hoitaa ja kehittää jäsentensä etuja työsuhteissa 
• auttaa solmimaan sopimuksia jäsentensä eduksi 
• mahdollisuus vaikuttaa palkkaratkaisuun 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
 

• kokoaa toimintaansa varten tarvittavia tietoja 
• hankkii jäsenikseen mahdollisimman paljon suunnittelualan jäsenkelpoisista henkilöistä 
• järjestää tiedotusta, opastusta ja koulutusta 
• on mukana aktiivisesti valtakunnallisen Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n toiminnassa ja tilaisuuksissa 
• yhteistoiminta Insinööriliiton ja Tekniikan Akateemisten kanssa 

 
YHDESSÄ YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN EDUKSI! 
 
Pääset mukaan hyvään joukkoon palauttamalla edellä olleen liittymiskaavakkeen osoitteeseen  
ville-veikko.karhunen@rejlers.fi tai kytry88@gmail.com  
 
Seuratkaa sivuja http://www.konsulttialanylemmat.com/ 
 
Meistä voi tykätä myös Facebookissa osoitteessa 
https://www.facebook.com/KonsulttialanYlemmatToimihenkilot 
 
Tykkäämällä ja kotisivuja seuraamalla pysyt aina jatkossakin ajan tasalla mitä 
on meneillään. 
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Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry 
 

Yhdistyksen 
toiminta-ajatus 

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä työehtojen ja palkkauksen kehittämisessä. 
Yhdistys toimii jäsenten ammattipätevyyden edistäjänä yhdessä alan YTN –järjestöjen 
kanssa. 

 
Perustamisvuosi 

 
1988 

 
Jäsenmäärä 

 
n. 205 

 
Jäsenmaksu 

 
Jäseniltä ei peritä erillistä jäsenmaksua eli jäsenyys on ilmaista. 

 
Liitot ja 
keskusjärjestöt: 

 
Insinööriliitto IL ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Yksityisalojen Esimiehet ja 
Asiantuntijat YTY ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, AKAVA ry 

 
Liittojen 
asiamiehet: 

 
Kalle Kiili (IL) 050 480 0277 kalle.kiili@ilry.fi 
Olli Backman (IL) 040 579 5116 olli.backman@ilry.fi 

 
Edustukset 
liitoissa: 

 
YTN:n Suunnittelualan taustaryhmä jäsen Timo Puhakka 
 

 
Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry hallitus vuonna 2023 

Tehtävä Nimi Puhelin Sähköposti 

Puheenjohtaja Ville-Veikko Karhunen 044 281 9291 ville-veikko.karhunen@rejlers.fi 

Varapuheenjohtaja Timo Puhakka  timo.puhakka@etteplan.com 

Taloudenhoitaja Petri Magnusson  petri.magnusson@cadengineering.fi 

Jäsen, sihteeri Tiia Nygård  Pontek, Kotka 

Jäsen Anna-Maija Laitinen  Ekami, Kotka 

Jäsen, web-vastaava Robin Roos  Valmet, Raisio 

Varajäsen Arto Pelkonen  Elomatic, Tampere 

Varajäsen Timo Karasmäki  timo.karasmaki@etteplan.com 

 


