
Ajankohtaista KT:n palveluista 

yhteyspäällikkö Aija Tuimala ja hallintopäällikkö Jussi-Pekka Moisio



KT:N ASEMA MUUTTUI 1.7.2021

• KT palvelee kuntaorganisaatioita, hyvinvointialueita ja näiden 
määräysvallassa olevia yhteisöjä

• Palvelut jatkuvat ennallaan
• Kuntien ja hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat yhteisöt 

asiakkaiksi jo alkaen 1.1.2022 mennessä (oy, säätiö, osuuskunta)

• Uusi palvelurakenne vuodesta 2023 alkaen



Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Työ- ja 
virkaehto-

sopimukset

Lainsäädännön 
työnantaja-

edunvalvonta

Työmarkkina-
tutkimus

Keskusjärjestö-
sopimukset

KT on 
keskusjärjestö ja  

työnantajajärjestö

Henkilöstö-
johtaminen, 

työelämän laatu 
ja tuloksellisuus 

Työnantaja-
viestinnän 

edistäminen 

Työnantaja-
edunvalvonta 

kansainvälisissä 
yhteisöissä

Muu 
edunvalvonta



KT PALVELEE TYÖNANTAJIA
• KT:n uutiskirje sähköpostiisi
www.kt.fi/ajankohtaista/uutiskirje

• Kuntatyönantaja-lehti >
https://www.kuntatyonantajalehti.fi/

• KT:n nettisivut >
www.kt.fi/

• KT:n verkostot
www.kt.fi/kt-organisaationa/verkostot

Verkostot

KT-
yhteyshenkilöt

Työsuojelu-
päälliköt

HR-verkosto

http://www.kt.fi/ajankohtaista/uutiskirje
https://www.kuntatyonantajalehti.fi/
http://www.kt.fi/
http://www.kt.fi/kt-organisaationa/verkostot


JULKAISUT JA OPPAAT
www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/oppaat

http://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/oppaat


TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT - POIMINTOJA
• 4.10. Itse- ja yhteisöohjautuvuus, case Järvenpää, Kuntatyö murroksessa-

webinaari

• 14.10. Tietojen ja henkilöstön siirto hyvinvointialueuudistuksessa, 
Soteliiderit-webinaari

• 3.11. KT-info, ajankohtaista työnantajille

• 23.11. Osaamisen johtaminen, Lähijohtamisen Akatemia-webinaari 
esihenkilöille

• 1.12. Onnistu yhdessä, webinaari (strateginen työkykyjohtaminen ja 
muutosjohtaminen)

https://www.kt.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat

https://www.kt.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat


TEEMOITTAINEN KEHITTÄMINEN



VALTAKUNNALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN 
Yhteistyössä KT + pääsopijajärjestöt

1. Kehittämistyöpajat ja haastattelut

2. Sparraus kuntaorganisaation kehittämiseen
 1-2 päivää, maksuton asiantuntijatuki

3. Hyvä kiertämään –kampanja 30.9.2021 mennessä
 Hyvän kuntatyö näkyväksi, myös Tekojen torille
 Palkitseminen Kuntatyö2030-gaalassa 7.12.2021

Lisätietoa www.kuntatyo2030.fi

http://www.kuntatyo2030.fi/


KUNTA-ALAN TYÖN MURROKSEN SEURANTA
1. Seurantakierros kahden vuoden välein
 Keväällä 2021 seurantatyössä yli 1 000 asiantuntijaa
 KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt

2. Useita kuvauksia työn murroksesta eri palvelualoilla
 Kuvaukset ja seurantatulokset www.kt.fi/tyon-murros

3. Kuntatyö murroksessa -webinaarisarja

4. Digitalisaatio ja kuntatyö yhteistyössä Kuntaliiton kanssa
 Case-kuvauksia digitalisaation hyödyntämisestä
 https://www.kuntaliitto.fi/kehittaminen-ja-

digitalisaatio/digitalisaation-johtaminen/digia-kuntatyossa

Miten töiden sisällöt 
ja toimintatavat ovat 

muuttuneet?
Mitä on parhaillaan 

suunnitteilla?

http://www.kt.fi/tyon-murros
https://www.kuntaliitto.fi/kehittaminen-ja-digitalisaatio/digitalisaation-johtaminen/digia-kuntatyossa


SOTE-UUDISTUS JA TYÖNANTAJATOIMINNAN TUKI

Kenelle? Mitä?

Kunnat ja 
kuntayhtymät,
kaikki asiakkaat

- muutostuki-infoa 
nettisivuilla

- UKK-palvelut nettisivuilla
- Kohdennetut infotilaisuudet 

(KT ja Soteliiderit)

Hyvinvointialueet - HR-valmistelijoiden verkosto
- Kohdennetut tilaisuudet (KT 

ja Soteliiderit)
- Linjassa oma kanavansa

https://www.kt.fi/muutostuki

Uudistusta koskevat kysymykset  
muutostuki@kt.fi

https://www.kt.fi/muutostuki
mailto:muutostuki@kt.fi


SOTELIIDERIT SOTE-MUUTOSJOHTAMISEN TUKENA

Hyvällä henkilöstöjohtamisella 
onnistuneita muutoksia

Toiminta
• Seminaarit ja teemapäivät
• Uutiskirjeet ja muut julkaisut
• Työnantajahaastattelut ja aluetapaamiset
• Työnantajanäkyvyyden edistäminen mediassa
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https://www.kt.fi/soteliiderit



LÄHIJOHTAMISEN AKATEMIA ESIHENKILÖILLE

.

Työyhteisön 
kehittymisen tukena: 
välineitä ja 
inspiraatiota  työn ja 
yhteistyön 
kehittämiseen.

Oman kehittymisen 
tukena: välineitä  
kehittää omaa 
esimiestyötä.

Johtamistaidon 
kirjastona: hae 
työkalua ja tietoa juuri 
silloin kuin tarvitset.

Kansalliset webinaarit- osaamisen kehittäminen ja vuorovaikutus



LINJA-TYÖNANTAJAPORTAALI



LINJA ON KT:N JÄSENPALVELU

Ohjepankki: yli 270 tiedotetta ja UKK-
vastauksia

Verkostojen ja työryhmien omat sivut

Verkkokauppa: sopimuskirjat, oppaat sekä  
Kuntatyönantaja-lehden tilausasiat

Yhteystietojen päivittäminen ja uusien 
yhteyshenkilöiden ilmoittaminen Linjan 
kautta.

Lähijohtamisen akatemia esihenkilötyön 
tueksi

Tunnukset palveluun osoitteesta toimisto@kt.fi



SÄHKÖINEN ASIOINTI KT:N LINJA -PALVELUSSA

LINJASSA ASIOIVAT

- Ylin johto
- HR-johto
- KT-yhteyshenkilöt
- Työsuojelusta vastaavat henkilöt
- Muut työnantajien edustajat

15 % kävijöistä on 
KT-yhteyshenkilöitä

ja varahenkilöitä

Jäsenportaali
Linjalla 
viimeisen 30 vuorokauden aikana

Yhteensä yli 
3 800 

rekisteröitynyttä käyttäjää

770 kävijää

käynyt 1 375 kertaa

katsonut 7 107 sivua



KIITOS!

aija.tuimala@kt.fi
Jussi-pekka.moisio@kt.fi

mailto:aija.tuimala@kt.fi
mailto:Jussi-pekka.moisio@kt.fi
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