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Stig Landén  Turussa 27.10.2011 

Juhlajulkaisun toimittaja 

 

 

1.  ESIPUHE 

 

 

Hyvä lukija 

 

Kädessäsi on Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n 50-
vuotisen toiminnan juhlajulkaisu. 
 
Kirja esittelee JIL:n ja sen edeltäjän Valtion Insinöörien Liitto 
VIL ry:n sekä niiden jäsenyhdistysten nykypäivää ja historiaa. 
Liiton edunvalvonta- ja järjestötyö sekä moninaiset sidosryh-
mäyhteydet saavat arvoisensa aseman kirjassa.  
 
Uskomme tämän juhlajulkaisun olevan julkaisuajankohdan tar-
peen lisäksi myös osittain ajaton julkaisu. Järjestötyön luonne ja 
tarve ei hetkessä muutu, vaan kuten kirjan historiikkiosat osoitta-
vat, ei 50 vuotta ole edunvalvonta- ja järjestötyötä ja niiden kes-
keisiä aiheita paljoakaan muuttanut. Siksi uskomme tämän julkai-
sun olevan käyttökelpoinen seuraavinakin vuosikymmeninä.    
 

On juhlan aika 

 

Valtion Insinöörien Liitto VIL ry perustettiin 12.11.1961 klo 14.00. 
Siitä lähtien voidaan laskea sen välittömän seuraajankin, Julkisen 
alan Insinöörien Liitto JIL ry:ksi laajentuneen ammattiyhdistyksen 
ikä.  
VIL:n säännöt muutettiin JIL:ksi 1.1.1995 alkaen ja JIL alkoi toi-
mintansa JIL-nimisenä 1.1.1996. Niinpä JIL voi viettää 50-vuotis-
juhlaansa 12.11.2011. Juhlassa julkistetaan tämä juhlajulkaisu eli 
VIL:n ja JIL:n esittely- ja historiikkiteos. 
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Julkaisun ajankohta 
 
Liiton edellinen juhlajulkaisu on jo 30 vuoden takainen "Valtion 
Insinöörien Liitto VIL r.y.  1961-1981". 
 
Julkaisuajankohta on nyt otollinen yhdistyksemme saavutettaes-
sa puolivuosisataisen toiminnan historianpylvään. On aihetta jul-
kisen alan insinöörien työn ja aseman sekä järjestörakenteen 
esilletuonnille, näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiselle.  
 
Ajankohtainen lisätarve "tuli pyytämättä ja yllättäen", kun julkinen 
sektori on Eurooppa-tasolla nyt noussut epätoivotulla tavalla kan-
salaisten tietoisuuteen. Merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin jou-
tuneiden maiden julkiset sektorit nähdään talousvaikeuksien 
muodostajina ja syypäinä maiden velkaantumiseen. Julkisia hal-
lintoja pidetään ylisuurina, tehottomina ja jopa suurelta osin turhi-
na. Mutta näiden maiden hallintorakenteista ja -menettelyistä on 
pitkä matka Suomen julkishallintoon. Kuitenkin täällä meilläkin 
puhutaan paljon julkishallinnon kestävyysvajeesta. Niinkin asia 
voidaan nähdä, mutta julkishallinnon työntekijöiden aiheuttamaa 
se ei voi olla. Vuosikymmeniä kestäneillä julkishallinnon vaatimat-
tomilla palkkatasoilla ja niiden jälkeenjääneisyydellä avoimeen 
sektoriin nähden, valtion ja kunnan yksittäiset palkolliset eivät ole 
valtion velkaa kasvattaneet. Siitä on tässä julkaisussa todisteena 
tilastollinen palkkatasodiagrammi.    
 
Kuitenkin yksityisalojen työnantajataholta on nyt esitetty, että jul-
kisen alan palkkoja tulisi laskea, jotta yhteiskuntamme selviäisi 
taantumasta. Emmeköhän me julkisen alan henkilöstö, ole 
osamme jo tehty talouden kaikissa suhdannevaiheissa. Eipä ole 
noususuhdanteissakaan meille tultu lisäetuja tuputtamaan. Näistä 
emme nurise, emmekä valita. Näyttää julkisella sektorilla työs-
kentelevien insinöörien edunvalvonnalle ja järjestötoiminnalle 
olevan edelleenkin korostettua tarvetta.  
 

Kunnianosoitus järjestötyölle 
 
Tämä kirja kertokoon Suomen julkisen alan insinöörien työn, jär-
jestäytymisen sekä sen edunvalvonnan kehittymisen, monitahoi-
suuden ja historian vaiheista pitkältä aikaväliltä. 
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Juhlakirjalla haluamme kertoa, kuinka suunnaton määrä työtä ja 
ponnistuksia on näiden 50 vuoden aikana jäsenkuntamme ja yk-
sittäisen jäsenen hyväksi tehty. Juhlajulkaisu on kunnianosoitus 
ja kiitos järjestöaktiiveillemme. Julkaisu lähentää ja inhimillistää 
heitä jäsenistön suuntaan ja sitouttaa jäsenistöä yhteiseen edun-
valvontaliittoomme. Tuokoon kirja esille myös sen vanhan viisau-
den, että järjestö on jäsenistö, jäsenistö on jokainen jäsen. Yh-
dessä olemme enemmän. 
 
Julkisen alan Insinöörien Liiton edunvalvontatyöllä ja tällä kirjalla 
on laajempaakin merkitystä, koska Uusi Insinööriliitto UIL ry on 
ilmoittanut noin 13 % työssä käyvästä jäsenistöstään olevan julki-
sen sektorin palveluksessa. Siis UIL:n alueyhdistyksissä on työ-
tovereitamme runsaasti. JIL tekee merkittävältä osaltaan edun-
valvontaa myös heidän hyväkseen. Julkinen sektori ja nimen-
omaan VIL ja eräät sen jäsenyhdistyksistä ovat olleet insinöörejä 
koskevien työehtosopimusten luojia ja edelläkävijöitä. Yksityisen 
sektorin edunvalvonta vuorostaan tukee julkisten alojen edunval-
vontatyötä. Niinpä voimme sanoa, että JIL on kaikkien julkisen 
sektorin insinöörien liitto. 

Julkinen sektori maistuu 

Sinänsä tutkimukset ovat osoittaneet, että julkisen sektorin työ-
paikat ja niiden kulttuuri ovat kaikista Suomen työpaikoista ja 
varmaan työsuhteen ehdoistakin, hyvin tyydyttäviä. Työtyytyväi-
syyttä verrattiin suhteessa vastaajan toimialaan. Sen perusteella 
vaikuttaisi siltä, että suhteessa tyytyväisimpiä työhönsä ovat julki-
sen hallinnon ja maanpuolustuksen parissa työskentelevät insi-
nöörit: heistä oli useammassa väittämässä suhteessa suurin osa 
vähintään melko samaa mieltä väittämän positiivisen kannan 
kanssa.  

Julkaisun toimittaminen 
 

Edellä esitetyistä lähtökohdista toimitettiin tämä JIL:n 50-vuotis-
juhlajulkaisu. Toimitus tehtiin nykyaikaisen tuloksellisuusperiaat-
teen mukaisesti vain yhden miehen toimitustyöllä. Itse taittaen 
pyrittiin kirjasta saamaan yhdistyksen näköinen ja säästämään 
toimituskustannuksissa noin 1000 euroa. Yksimiehinen toimitus-
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kunta ei kuitenkaan kavenna julkaisun laaja-alaisuutta ja laatua, 
sillä julkaisuun saatiin useita VIL:n, JIL:n ja UIL ry:n aktiivien ar-
tikkeleita ja sidostahojemme kohottavia tervehdyksiä.  
 
Kun HISTORIIKKI Nykysuomen sanakirjan mukaan on LYHYT 
esitys esim. yhdistyksen toiminnan historiasta, tulin alkaneeksi 
juhlajulkaisun puuhamieheksi aikaisemmista vastaavista koke-
muksista huolimatta. Yllättäen kirjaan saatiin ja luotiin laajoja ar-
tikkeleita niin, että kirjan sivumäärä kasvoi runsaasti alkuperäisen 
100 sivun arviosta. Lisäaikaakin olisi historiikkiosioiden tiedonke-
ruuseen ja työstämiseen vielä tarvittu. VIL:n ja JIL:n arkisto on 
UIL:n keskustoimistossa Helsingissä ja kirjan toimittajana asun 
Turussa, joten tehtävä oli siltä kohdin haasteellinen. 
 
JIL:n jäsenyhdistysten taholta on tuotu esille, että tämä juhlajul-
kaisu toimikoon osin heidänkin yhdistyksen historiikkina, sisältäen 
näkemyksen laajempiin viitekehyksiin kuulumisesta ja asemoitu-
misesta niihin. Toivon julkaisun palvelevaan sitäkin tarkoitusta.  
 
Tätä juhlajulkaisua painetaan 1000 kappaletta. Julkaisua jaetaan 
JIL:n jäsenyhdistyksille siten, että ne voivat jakaa sen kaikille jä-
senilleen. Julkaisua jaetaan myös sidos- ja yhteistyötahoille, 
etenkin Uusi Insinööriliitto -yhteisössä.  
 
Nyt juhlakirjan valmistuttua olen huojentunut ja ennen kaikkea 
tyytyväinen yhdistyksemme kunniakkaan historian esilletuonnista. 
Uskon kirjan kaikista rajoitteistaan ja puutteistaan huolimatta täyt-
tävän tarkoituksensa.  

 
Kiittäen 
 
Erityinen kiitos juhlajulkaisun kaikille pyyteettömille kirjoittajille!  
 
Kiitos "lukkari" Juhani Kaukosuolle julkaisun oikoluvusta.  
 
Kiitos ilmoittajille arvostettavasta ja tarpeellisesta tuestanne juhla-
julkaisun toimittamiselle.  
 
Parhaimmat kiitokset julkaisun lukijoille.  
Kaikki Te annatte kirjalle elämän. 
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2.  TERVEHDYKSET 

 

JUKO ry:n tervehdys 
 
 
JUKO onnittelee JIL:ää! 

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO onnittelee mie-
hen ikään yltänyttä Julkisen alan Insinöörien Liittoa JIL:ää!      
JUKOn tehtävänä on valvoa yhteensä yli 200 000 koulutetun pal-
kansaajan etuja. Tässä roolissa neuvottelemme myös JIL:n jä-
senyhdistyksiin kuuluvien tekniikan alan ammattilaisten palvelus-
suhteen ehdoista. Valtion ja kunnan sopimusalueiden lisäksi 
JUKO toimii pääsopijajärjestönä myös kirkon ja yliopistojen sopi-
musalueilla. 
 
Jos JIL onkin jo keski-iässä, on JUKO ikänsä puolesta vasta ju-
niori, vaan sentään jo rivakka teini. JUKO perustettiin vuonna 
1995 AKAVA-JS:n nimellä js-lyhenteen viitatessa julkiseen sekto-
riin. Omalla ja itsenäisellä neuvottelujärjestöllä haluttiin tehostaa 
julkisen sektorin koulutettujen ryhmien edunvalvontaa. Kun julki-
nen ala sai oman neuvottelujärjestön, selkiytyi myös Akavan yksi-
tyisen alan edunvalvonta ja perustettiin YTN. Ratkaisu ennakoi 
tulevaa, sillä sittemmin neuvottelujärjestöt nostivat profiiliaan 
myös muissa keskusjärjestöissä.   
 
Akavalaisen ja jukolaisen edunvalvonnan lähtökohtana on pysy-
nyt koulutuksen ja osaamisen puolustaminen. Työtä riittää, sillä 
Akava on jatkanut kasvuaan ja ylittänyt jo yli puoli miljoonan jä-
senen rajan. Se onkin tätä nykyä ainoa työmarkkinoiden keskus-
järjestö, joka kasvattaa jäsenmääräänsä. 
 
Yhteiskunta tarvitsee toimivan infrastruktuurin. Jokapäiväiseen 
elämäämme liittyvien teknisten rakenteiden on oltava kunnossa: 
niiden on oltava laadukkaita ja turvallisia. Siihen tarvitaan osaa-
vaa ja työhönsä pitkäjänteisesti sitoutunutta henkilöstöä. JIL:n 
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jäsenistö on tärkeässä roolissa näiden meille tärkeiden palvelui-
den suunnittelussa ja tuottamisessa. 
 
Viimeaikainen maailmantalouden epävarmuus korostaa entises-
tään laadukkaan koulutuksen ja osaamisen merkitystä. Työn tu-
loksekkuudesta ja työnantajan menestyksestä kuuluu kohtuulli-
nen siivu myös sitä tuottaneelle työntekijälle. Myös työolosuhtei-
den ja mm. täydennyskoulutuksen on oltava kunnossa, jotta into 
ja motivaatio työhön säilyvät. JUKO jatkaa edunvalvontatyötään 
jäsentensä ja myös JIL:n parhaaksi! 
 

 

 

 

Olli Luukkainen 

JUKOn puheenjohtaja        

 
 
 
 
 
  

http://www.juko.fi/index.php
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Uusi Insinööriliitto UIL ry:n tervehdys 
 

 

 

Onnittelut 50-vuotisjuhlaansa viettävälle Julkisen alan Insi-
nöörien Liitto JIL ry:lle!  
 
 
Julkisella sektorilla työskentelevät insinöörijäsenemme ovat aina 
olleet merkittävässä roolissa liitossamme. Viimeaikaiset ulkois-
tukset ja liikelaitoksien perustamiset ovat kuitenkin siirtäneet 
huomattavan määrän jäseniä julkiselta sektorilta yksityiselle puo-
lelle. Näin jäsenmäärä on kutistunut takavuosista huomattavasti. 
JIL:n jäsenet työskentelevät vaativissa tehtävissä mm. valtion 
hallinnossa, kunnissa ja LTY-sektorilla ja ovat erittäin tärkeä osa 
liittoamme. Koko julkisella sektorilla on myös oma varapuheen-
johtaja keskusliitto UIL:n hallituksessa. 

JIL ry on valtakunnallinen yhdistys ja sen rooli poikkeaa alueyh-
distyksistä sillä, että sen toiminta on työmarkkinaedunvalvontaa. 
Tätä työmarkkinaedunvalvontaa hoidetaankin varsin itsenäisesti 
ja tehokkaasti. VES-valtuuskunta koostuu alan luottamusmiehistä 
ja hoitaa edunvalvontaa keskusliittotasolla. JIL on mukana julki-
sen sektorin neuvottelutoiminnassa ja vaikuttaa JUKO:n toimin-
taan Uuden Insinööriliiton sekä Julkisen sektorin esimiehet ja asi-
antuntijat JEA ry:n kautta. JIL myös tukee lukuisia jäsenyhdistyk-
siään paikallisessa edunvalvontatoiminnassa ja järjestää yhdis-
tyksille työmarkkinakoulutusta. Kuntasektorilla asiat hoidetaan 
vastaavasti KES-valtuuskunnassa. 

Julkisella sektorilla ja LTY-sektorilla on kattava ja toimiva luotta-
musmiesjärjestelmä, josta perinteinen yksityinen sektorikin voi 
ottaa mallia. Tehokas luottamusmiesjärjestelmä on kaiken toi-
minnan perusta. Luottamusmiehet neuvottelevat ja tekevät sopi-
muksia työnantajapuolen kanssa, valvovat, että sopimuksia ja 
lakeja noudatetaan työpaikoilla, sekä välittävät tietoa liiton ja jä-
senistön välillä molempiin suuntiin.  
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Valtio- kunta- ja LTY-sektorin hyvä järjestäytymisaste on myös 
luottamusmiesverkoston ansiota. Valtion sektori voi kasvaakin 
liitossamme lähinnä uusien jäsenyhdistysten kautta. Uskon tä-
män olevan suuntaus lähivuosina, sillä virastoissa on huomattu 
JIL:n tehokas edunvalvonta. Luottamusmiehistä suuri osa onkin 
insinöörejä ja he huolehtivat usein muiden ammattiryhmien edun-
valvonnasta virastoissa. Jäsenet eivät maksa jäsenmaksua tyh-
jästä, vaan odottavat liitoltaan vastinetta jäsenmaksulleen eli te-
hokasta ja tuottavaa työmarkkinaedunvalvontaa. 

Toivotan Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:lle tehokkaita toi-
mintavuosia! 

 
 
 

Pertti Porokari 
puheenjohtaja 
Uusi Insinööriliitto UIL ry 
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UIL:n edustajakokouksen tervehdys 
 

 

Julkisen alan insinöörin ääni kuuluu kauas  
 

Minulla on ilo onnitella Julkisen alan Insinöörit Liitto JIL ry:tä kun-
nioitettavan 50 vuoden merkkipaalun täyttymisestä. Julkisen alan 
insinööreillä on ollut ja on tulevaisuudessakin merkittävä painoar-
vo insinöörien edunvalvonnan ja aatteen edustajana. Julkisen 
alan tehtävillä on merkittävä vaikutus yhteiskunnan rattaiden te-
hokaan toiminnan turvaamisessa. Julkisen alan tehtävissä toimi-
van insinöörin toiminta ja päätökset vaikuttavat merkittävästi koko 
yhteiskunnassa. Tämän johdosta JIL ry:n painoarvo on ollut ja 
tulee olemaan suurempi kuin liiton jäsenistön määrä edellyttää. 
Julkisen alan insinöörin ääni kuuluu kauas.  
 

Tästä johtuen julkisella alalla on tarvittu ja tarvitaan yhteneväistä 
sekä voimakasta insinöörien tavoitteiden edistäjää ja edunvalvon-
taa. Tässä vastuullisessa tehtävässä tarvitaan suurta harkintaa ja 
pyyteetöntä työntekoa insinöörien edunvalvonnan eturintamassa. 
Tehtävässä, jossa Julkisen alan Insinöörien Liitolla on ollut ja on 
jatkossakin vastuullinen sekä velvoittava tehtäväkenttä. Onnea, 
intoa ja menestystä tähän työhön! 
 
Sydämelliset Onnentoivotukset juhlavuottaan viettävälle Liitolle. 

 

 
 

 

 

Helsingissä 25.9.2011 

 

Arto Isomäki 

Uuden Insinööriliiton UIL ry:n  

edustajakokouksen puheenjohtaja    
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Stig Landén    -- lähde Wikipedia 

 

3.  MITÄ ON JULKINEN SEKTORI  

Julkinen sektori tarkoittaa kansantalouden osaa, joka on valti-

on tai kuntien omistuksessa. Julkiseen sektoriin lasketaan valtion 
ja kuntien varsinaisen toiminnan lisäksi laajimmillaan muun mu-
assa julkiset sosiaaliturvarahastot (esimerkiksi Kansaneläkelai-
tos), kuntayhtymät, liikelaitokset ja valtionyhtiöt. 

Julkinen sektori rahoitetaan osittain verotuloilla. Lähes kaikkialla 
maailmassa julkinen sektori katsotaan parhaaksi tavaksi toteuttaa 
sisäinen ja ulkoinen järjestys ja turvallisuus kuten oikeuslaitos, 
poliisi ja armeija, yleensä myös monia muita toimia: osa koulu-
tuksesta, terveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta, jopa teolli-
suutta, etenkin puolustusteollisuutta, tiedotus-, viihde- ja liikenne-
toiminta. 

Julkisen sektorin koko vaihtelee valtiosta toiseen. Sosialistisissa 
valtiossa julkinen sektori muodosti valtaosan taloudesta. Julkisen 
sektorin ulkopuolista osaa taloudesta kutsutaan yksityiseksi sek-
toriksi tai se voidaan jakaa yrityksiin ja kotitalouksiin.  
 

Julkinen talous 
 
Julkinen sektori vaikuttaa monin toimin kansantalouden kokonai-
suuksiin kuten esimerkiksi julkinen velka, työttömyys, taloudelli-
nen kasvu, suhdannevaihtelut ja valuuttakurssit. Useimmissa 
maissa yksi julkisen sektorin tehtävistä on pyrkiä ratkomaan kan-
santaloudellisia ongelmia sekä talouspoliittisin toimin helpotta-
maan esimerkiksi suhdannevaihteluihin liittyviä ongelmia. Toi-
saalta julkinen talous muodostaa huomattavan siivun koko kan-
santaloudesta ja siten on eittämättä osasyynä monien ongelmien 
ilmenemiseen. Tällöin tulee tarpeelliseksi punnita julkisen talou-
den haitallisia vaikutuksia suhteessa siitä saatuun hyötyyn.   

  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kunta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yksityinen_sektori
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yksityinen_sektori
http://www.bing.com/images/search?q=wikipedia+logo&view=detail&id=9E74BFB69BDB45A91A7B2B63A159FA2894CBA5F7&first=31&FORM=IDFRIR
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Suomen julkinen sektori työnantajana 
 

 Julkisen sektorin koko on suuri niin työntekijöiden määrällä 
kuin BKT-osuudella mitattuna. Myös evankelis-luterilainen ja 
ortodoksinen kirkko luetaan osaksi julkista sektoria. 

 Julkisten palvelujen kattavuus on laaja ja ne rahoitetaan vero-
varoin. Kokonaisveroaste on korkea (44 % vuonna 2004). Ve-
rotusoikeus on valtion lisäksi myös kunnilla ja kirkolla. 

 Julkiset palvelut on tuotettava pääsääntöisesti suomeksi ja 
ruotsiksi, pohjoisimmassa Suomessa myös saamen kielellä. 

 Julkisen sektorin järjestäytymisaste on huomattavan korkea, 
noin 80 prosenttia työntekijöistä kuuluu ammattijärjestöihin. 

 Julkisen sektorin työnantajat olivat mukana valtakunnallisessa 
tulopolitiikassa. Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja maan halli-
tuksen kesken tehdyillä tulopoliittisilla kokonaisratkaisuilla on 
pystytty turvaamaan työrauha ja kansantalouden vakaus. 

     Nämä TuPo:t, kolmikantasopimusjärjestelmä ja työrauha eivät 
ole näköjään enää tätä päivää (tai on sitä ainakin eri nimellä). 

 Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin päätöksenteossa 
ja työelämässä. Naisten koulutustaso ja osuus työvoimasta 
ovat korkeita. 

 Julkisella sektorilla on hyvä palvelussuhdeturva ja kokonai-
suudessaan kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot. Osaami-
sen kehittämiseen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovitta-
miseen suhtaudutaan myönteisesti. Vuosiloma on palvelus-
suhteen pituudesta riippuen 25 – 38 työpäivää eli pisimmillään 
7,5 viikkoa. 

 Koko julkisella sektorilla on työn vaativuuteen ja henkilökohtai-
seen suoritukseen perustuvat palkkausjärjestelmät. Tämä pa-
rantaa julkisen sektorin kilpailukykyä työmarkkinoilla. 

 Julkisen sektorin toiminnan ja palvelujen laatua arvioidaan jat-
kuvasti. Henkilörekisterit sekä palkka- ja palvelussuhdetilastot 
ovat kattavia. 

 
Työllisen työvoiman jakaantuminen sektoreittain vuonna 2005, 
yhteensä 2,4 miljoonaa henkilöä: 
   valtio    5,5 %,  kunta       18,0 %,        
   yksityinen  62,5 %     ja  yrittäjät    14,0 %. 
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Kun yliopistot siirrettiin vuoden 2010 alussa pois valtionhallinnos-
ta (opetusministeriöstä), muuttui valtion budjettitalouden koko-
naishenkilöstön suhteellinen jakauma ministeriöittäin. Puolustus-
ministeriön hallinnon alasta tuli suurin, 
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4.   JUHLIVA YHDISTYS  -- JIL ry 

 

Stig Landén 
JIL:n puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry muodostaa 

Uusi Insinööriliitto UIL ry:n julkisen sektorin pääosan. 

JIL ry perustettiin 1.1.1995, kun Valtion Insinöörien Liitto VIL ry 
(perustettu 1961), Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit AOI ry 
(perustettu 1964) ja Kuntien Insinöörit ja Rakennusarkkitehdit 
KIRA ry (perustettu 1983) yhdistyivät. 

JIL ry on jäsenyhdistystensä (nyt 8) muodostama liitto. Jäsenyh-
distykset ovat valtion, kunnan sekä Liikenne- ja erityistyönan-
tajien (LTY) sektoreilla toimivia valtakunnallisia yhdistyksiä. 

JIL:n jäsenet ovat jäsenyhdistyksiä, joiden henkilöjäsenet kuulu-
vat jäsenyhdistystensä ja JIL:n kautta Uusi Insinööriliitto UIL 
ry:en. JIL ry:ssä ei ole suoraan henkilöjäseniä. JIL:n jäsenyhdis-
tysten jäsenten kokonaismäärä on noin 900 jäsentä.  
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JIL:n jäsenyhdistykset vuonna 2011 ovat: 

 Aluehallinnon Insinöörit AHI ry   
(entinen Työsuojelu- ja Terveyshallinnon Insinöörit TTI ry) 
 

 Insinöörikouluttajat ry 

 Katsastusinsinöörit ry  (KATSI) 

 Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry 

 Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry  (STUKI) 

 Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry (TTKI) 

 Tie- ja Liikenneinsinöörit ry  (TIELI) 

 Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry. 

 
2000-luvulla tapahtuneet valtion ja kuntien hallinnon organisoin-
nit, palvelutuottajien liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen, toiminto-
jen ulkoistaminen sekä insinöörijärjestöjen järjestäytymiskehityk-
set ovat vaikuttaneet voimakkaasti JIL:n jäsenyhdistysten ja nii-
den henkilöjäsenten määrään. Siksi osa jäsenyhdistyksistä siirtyi 
Uusi Insinööriliitto UIL ry:n sisällä yksityis- ja LTY-alojen edunval-
vontakanavan mahdollistaviin alueyhdistyksiin. Osa jäsenyhdis-
tyksistä joutui lopettamaan toimintansa jäsenmääränsä vähetes-
sä julkishallinnon supistuessa. KIRA ry taasen eri vaiheiden kaut-
ta hakeutui kunnan edunvalvonnassa toisiin järjestäytymisraken-
teisiin. 
  
Niinpä vuosiin 2006-2010 asti JIL:on kuuluivat myös seuraavat 
budjettivaltion ja kuntahallinnon alojen jäsenyhdistykset: 
 

 Kunnan Insinöörit ja Rakennusarkkitehdit KIRA ry 

 Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry (MKM) 

 Rautateiden Insinöörit VRI ry 

 Ilmailulaitoksen Insinöörit ry (ILLI) 

 Rakennus- ja kiinteistöalan Insinöörit ry (RAKI) 

 Suomen PT Oy:n Insinöörikunta ry (PTI) . 
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JIL on järjestäytynyt  Uusi Insinööriliitto UIL ry:n jäsenyhdistyk-
seksi ja on sitä kautta Akava ry:ssä. 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry on Uudessa Insinööriliitossa 
julkisen sektorin asiantuntija ja tällä sektorilla työskentelevien 
edunvalvoja. JIL on mukana julkisen sektorin neuvottelutoimin-
nassa Uusi Insinööriliitto UIL ry:n VES-valtuuskunnan sekä 
Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta 
vaikuttaen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 
(valtio-, kunta- ja kirkkosektorilla) edunvalvontajärjestelmissä. 

JIL toimii jäsenyhdistystensä yhdyselimenä ja ammatillisena jär-
jestönä sekä valvoo jäsenyhdistysten jäsenten oikeudellisia, palk-
kauksellisia ja sosiaalisia etuja. 

JIL:n kaiken toiminnan peruslähtökohta on jäsenyhdistyksen jä-
senen edunvalvonta. JIL:n edunvalvonta on laajaa, monipuolista 
ja pitkälliseen kokemukseen perustuvaa ammattitaitoista ammat-
tiyhdistystoimintaa. Julkishallinnon eri alojen toimijoina JIL:n 
edustajat ovat tekemässä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vai-
kuttavat jäsenhenkilöiden oikeudellisen aseman turvaamiseen ja 
laadukkaisiin työoloihin. 

JIL:n jäsenyhdistysten neuvottelijat ovat tekemässä sopimuksia 
niin budjettivaltiosektorille. JIL on edustettuina myös liikelaitosten 
ja valtion osakeyhtiöiden neuvotteluorganisaatioissa. JIL:n toimi-
jat ja luottamusmiehet hoitavat osaltaan aktiivisesti niin sopimus-
neuvotteluja kuin paikallista, työpaikalla tapahtuvaa sopimista. 

JIL tukee jäsenyhdistyksiä paikallisessa edunvalvontatoiminnas-
sa ja järjestää yhdistyksille tarvittaessa työmarkkinakoulutusta. 
Sen lisäksi edistetään ammattikuntamme yleistä koulutuksen ke-
hittämistä ja sen tunnustamista. 

      

VIL ja JIL -- 

    Tuloksellista järjestötyötä  
    ja edunvalvontaa 
    jo 50 vuotta 
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JIL juhlii 50-vuotista taivaltaan 12.11.2011 seuraavan kutsun 
ja ohjelman mukaisesti: 

 

Puheenjohtaja Stig Landénilla 
on kunnia kutsua Teidät 

 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n 
 

50-vuotisjuhlaan ja 
juhlajulkaisun julkistamistilaisuuteen 

 
lauantaina 12.11.2011 klo 12.30 - 16.00 

 
Helsingin Suomalainen Klubi, 

Kansakoulukuja 3 A, 5. kerros, 00100 Helsinki 
 

Mahdollisten onnittelujen ja tervehdysten vastaanotto 
tultaessa sisään juhlatilaan klo 11.50 -12.20 

ilman aikavarausta. 
 
 
 
Edellytetään osallistumisilmoitusta 1.11.2011 mennessä  
mainiten mahdolliset ruokarajoitukset,  
sähköpostiosoitteeseen stig.landen@gmail.com .  
 
Mahdolliset muistamiset Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n tilille,  
Nordea FI59 1521 3000 1031 86, tukemaan juhlajulkaisun toimittamista. 
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Juhlaohjelma 
 
 
Tervetulosanat ja -malja JIL:n puheenjohtaja Stig Landén  
 
Juhlapuhe  JIL:n kunniapuheenjohtaja,  
    järjestöneuvos  Esko Mälkönen 
 

Uusi Insinööriliitto UIL ry:n 
tervehdys  UIL:n puheenjohtaja  Pertti Porokari 
 
JUKO ry:n tervehdys JUKO:n valtion neuvottelukunnan 
    puheenjohtaja  Kati Virtanen  
Juhliva yhdistys JIL ja sen  
juhlajulkaisun julkistaminen JIL:n puheenjohtaja  Stig Landén 
       
Palkitsemiset  UIL:n pj  Pertti Porokari  

ja huomioinnit  JUKO:n VNK:n pj  Kati Virtanen  
    UIL:n vpj  Pekka Liimatainen 
    JIL:n vpj  Juhani Kaukosuo 
 
Trubaduuri  Heikki Rönni, Huwitus 
 
Juhlaruokailu  Klubiravintola  
 
Juhlan juonto  Insinöörikapteeniluutnantti 
    Mikael Kaskelo 
 

Tumma puku, kunniamerkit (isot) 
Virassa oleville vaihtoehtoisesti paraatipuku tai vastaava virkauniformu   



23 

4.1  JIL:n nykyiset jäsenyhdistykset esittäy-

tyvät:  
 

 

 

 

Erkki Lehtimäki  

AHI:n puheenjohtaja  

 

 

 

Aluehallinnon Insinöörit AHI ry 
 

 

Yhdistyksen perustaminen tapahtui vuoden 1970 lopulla ajankoh-
tana, jolloin valmistauduttiin siirtymään ammattitarkastuksesta 
työsuojeluhallintoon ja valvontaan. Perustetun yhdistyksen ni-
meksi päätettiin Valtion ammattientarkastuksen Insinöörit ry. 
 
Työsuojeluhallinnon perustamisen jälkeen vuoden 1973 loppu-
puolella säännöt uusittiin ja nimi muutettiin Työsuojelu- ja terve-
yshallinnon Insinöörit TTI ry:ksi.  
 
Aluehallintojen perustamisen ja työsuojelun piirihallinnon muo-
dostaessa oman vastuualueensa aluehallintovirastoissa yhdistyk-
sen nimi päätettiin  muuttaa vuoden 2010 lopulla Aluehallinnon 
Insinöörit AHI ry:ksi. 
 

Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenistön enemmistön muodostaa 
Aluehallintovirastojen viiden työsuojelun vastuualueen palveluk-
sessa olevat insinöörit. Jäseniä on myös viraston muilta vastuu-
alueilta ja hallinnon palveluksessa aikaisemmin olleita, mutta 
muiden työnantajien palvelukseen siirtyneitä henkilöitä.  
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Yhdistyksen toiminnan pääpaino on ollut palkkaus- ja kuoppako-
rotus- sekä myöhemmin palkkausjärjestelmien- ym. ammatillisten 
kysymysten hoitamisessa. Sen jäsenet ovat olleet aktiivisia luot-
tamusmiestoiminnassa muodostaen sen rungon työsuojelupii-
reissä. Mm. Akavalaisten ja Jukolaisten pääluottamusmiehenä 
työsuojelun piirihallinnossa on pitkää toiminut yhdistyksen jäsen. 
 
Yhdistys on kuulunut Insinööri- ja Uuteen Insinööriliittoon sen jul-
kisen puolen yhdistyksen ensin VIL ry:n ja sittemmin JIL ry:n 
kautta. 
 
Aluehallinnon Insinöörit AHI ry pitää JIL ry:tä ja sen toimintaa tär-
keänä ja on aina halunnut tukea sitä mm. yhdistyksen edustajan 
aktiivisella toiminnalla JIL:n hallituksessa. Tästä osoituksena yh-
distyksen edustaja on ollut vuoden 2010 JIL ry:n varapuheenjoh-
tajana. 
 
AHI ry:n nykytilanne on vakaa ja talous hyvässä kunnossa. Yh-
distyksen tulevaisuus tulee olemaan jäsenien aktiivisuuden va-
rassa, mikä tulee olemaan haastavaa jo lähivuosina. 
 
Valtionhallinnon ja elinkeinoelämän muutokset vaikuttavat JIL 
ry:n jäsenyhdistysten määrään ja jäsenmääriin. AHI ry toivoo, että 
JIL ry seuraisi muutoksia ja sopeuttaisi rakennettaan ja toimin-
taansa joustavasti tarpeiden mukaan. Insinööriyhdistysten ja nii-
den jäsenten edunvalvonta tulee pitää asioiden keskiössä, se on 
järjestön tarkoitus.  JIL ry on pieni järjestö ja sen aktiivien joukko 
on suppea minkä vuoksi sisäisiltä vastakkainasetteluilta tai henki-
lökysymyksien ja –etujen hajottavalta vaikutukselta pitäisi pystyä 
välttymään.        
 

-- -- -- -- -- 
 

AVI:n jäsenten työnantajana 
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Juhani Kaukosuo  

Inskoul:n puheenjohtaja 

 

 

 

Insinöörikouluttajat ry 
 

 

Yhdistyksen aiempi nimi oli Insinööriopettajat Ry, rekisteröity 
17.11.1998, toimipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko 
Suomenmaa. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
- edistää jäsentensä ammatillisia ja palkkauksellisia etuja, 
- toimia alueellaan siten, että luonnontieteellinen ja tekninen 

osaaminen yhteiskunnassa saisi kiinnostusta ja arvostusta ja 
että insinöörikoulutuksen taso ja määrä vastaavat ammatti-
kunnan ja yhteiskunnan tarvetta  

- edistää henkilöjäsentensä ja muiden insinöörien yhteenkuu-
luvuutta 

- toimia yhdistyselimenä henkilöjäsentensä ja muiden insinöö-
riyhdistysten välillä sekä 

- työskennellä maan teknillisen kehityksen puolesta. 
 
Jäsenet työskentelevät kouluttajina, opettajina, koulutustarkasta-
jina tai muuten läheisesti koulutukseen liittyvissä tehtävissä kun-
nissa, kuntayhtymissä, valtiolla tai yksityisellä sektorilla.  
 

 

- - - - - 
 

Insinöörikouluttajat ry:n jäsenten työnantajina ovat  
kuntien, kuntayhtymien, valtion ja yksityiset oppilaitokset. 
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Kari Nieminen 

KATSI:n puheenjohtaja 

 

Katsastusinsinöörit ry  (KATSI) 
 

KATSI on perustettu vuonna 1984 ja liittyi VIL:in vuonna 1985. 
 
Jäseniä on tällä hetkellä 15, joista enemmistö toimii A-Katsastus 
Group:ssa ja muutamia muussa katsastusyrityksessä sekä kaksi 
jäsentä viranomaisina. 
 
KATSI on perustettu aikanaan viranomaisaikana (Autorekisteri-
keskus) insinöörien edunvalvontaan.  
 
Perustamisajankohtana on liitytty perusyhdistyksenä VIL ry:en ja 
myöhemmin jatkettu yhdistyksen nimenmuutoksessa JIL ry:n pe-
rusyhdistyksenä.   
 
Nykytilanne:  Saamme osallistua edunvalvontaan työnantajamme 
neuvotteluissa ja JIL:n perusyhdistyksenä. 
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Aki Pöyry  

MPI:n puheenjohtaja  

 

 

 

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry  
historia, nykyisyys ja tulevaisuus 

 
Historiaa 
 
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry on perustettu 23.2.1967. Lo-
kakuun 23. päivänä vuonna 1966 kokoontui kolme puolustushal-
linnon insinööriä, silloin vielä melko vähäisestä puolustusvoimien 
insinöörikunnasta, Insinööriliittoon keskustelemaan oman insinöö-
riyhdistyksen perustamisesta. Maanpuolustuksen Insinöörit MPI 
ry:n perustaminen nähtiin välttämättömäksi ja helmikuun 23. päi-
vänä 1967 jätettiin rekisteröinti-ilmoitus yhdistysrekisteriin. En-
simmäiseksi puheenjohtajaksi perustamiskokous valitsi insinööri 
Raimo K. Tuuloksen.  
 
MPI ry on kuulunut alusta lähtien JIL:n edeltäjään Valtion Insinöö-
rien liittoon. Valtion Insinöörien Liitto ajoi itsenäisesti jäsentensä 
etuja valtion laitoksissa laitoskohtaisesti, mutta pyrki samalla yh-
teistoimintaan valtakunnallisesti ja hoiti työmarkkinallisen edun-
valvontatoimintansa vuonna 1965 perustetun Valtion Teknillisten 
Virkamiesten Keskusliiton (VTK) kautta. Vuonna 1975 Maanpuo-
lustuksen Insinöörit liittyi Insinööriliiton jäseneksi, vaikka edunval-
vonta säilyi VTK/STTK:ssa. Vuonna 1976 VIL irtaantui VTK/ 
STTK:sta ja sen myötä MPI ry liittyi myös Akavaan.  
 
Yleisesti 1970-luvulle tyypillistä oli järjestöllinen hajaannus. 1980-
luvulla MPI:n jäsenmäärän kasvu oli erittäin voimakasta puolus-
tusvoimien teknistyessä, jolloin MPI:stä tuli VIL:n kolmanneksi 
suurin järjestö ja puolustushallinnon suurin insinöörijärjestö. MPI 
oli alusta lähtien aktiivisesti mukana VIL:n toiminnassa ja on jat-
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kanut sitä edelleen Julkisen alan Insinööriliitto JIL ry:ssä. Useat 
JIL:n puheenjohtajat ovat olleet MPI:stä. 1990- ja 2000-luvuilla 
MPI on jatkanut vahvaa järjestö- ja edunvalvontatoimintaansa. 
Jäsenmäärä on parhaimmillaan ollut lähes 500, josta se on pu-
donnut nykyiseen n. 430. 
  
MPI:n puheenjohtajina ovat toimineet: 
 

 Kalle Tuulos    1966-1971 

 Raimo Moilanen    1972 

 Taisto Lehtinen    1973 

 Kalle Jokela    1974-1975 

 Lauri Ojanen    1976-1977 

 Esko Mälkönen    1978-1985 

 Aarno Torikka    1986-1990 

 Keijo Kokko    1991-1994 

 Hannu Kumpulainen 1995-1998 

 Stig Landén    1999-2010 

 Aki Pöyry    2011- 
 
 

Tarkoitus 
 
MPI:n tarkoituksena on olla osa puolustushallinnon sekä sen stra-
tegisina kumppaneina toimivien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden 
palveluksessa olevien ja insinööriyhteisön ja korkeakoulutettujen 
toimintaympäristöä ja edustaa heitä, valvoa heidän yhteisiä oi-
keudellisia, palkka- ym. ammatillisia ja sosiaalisia etujaan sekä 
edistää heidän teknillistä ja henkistä kehittymistään.  
 
MPI ry:hyn voi kuulua jäseneksi suomalaisessa teknillisessä oppi-
laitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneet, 
suomalaisessa ammattikorkeakoulussa insinööritutkinnon tai 
muun tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet, insinööri-
tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, muun vä-
hintään vastaavan tasoisen teknillisen koulutuksen saaneet tai 
insinööritasoisessa vastuullisessa teknillisessä tehtävässä toimi-
va henkilö, joka työskentelee tai on työskennellyt em. virastoissa, 
laitoksissa tai yrityksissä. 
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MPI:n jäsenkunta muodostuu virkasuhteisista sotilaista ja siviileis-
tä sekä työsopimussuhteisista, lähes kaikki ovat insinööritutkin-
non suorittaneita. MPI:n jäsenkunnan jakauma maaliskuussa 
2011 on alla olevassa kuvassa. 
 

 
 
Kuva: MPI:n jäsenkunnan jakautuminen 3/2011 
 
MPI:lle on tärkeätä aina ollut insinööriosaaminen. Toisaalta Aka-
van viitekehyksen kautta olennaista on korkeakoulutus. Vielä 
1990-luvulla insinööri oli arvostettu "titteli", mutta insinöörien mää-
rän kasvaessa se on kärsinyt inflaation. Elinikäinen oppiminen on 
nykypäivää ja riippumatta koulutustaustasta koulutusmahdolli-
suudet ovat hyvin laajat. Osaamista voi hankkia monella tavalla. 
Ammattiyhdistysten tulee pystyä myös huomioimaan tämä jäse-
nistönsä suhteen. MPI:n jäsenille ominaista on ja tulee olemaan 
laaja koulutus ja osaaminen mikä tarjoaa edellytykset hoitaa "in-
sinööritasoisia" tehtäviä. 
 

 
Nykytilanne ja tulevaisuus 
 
MPI on laatinut järjestöstrategian vuosille 2008 - 2015. Siinä on 
tarkasteltu MPI:n tulevaisuutta ja keskeisiä tavoitteita neljästä eri 
näkökulmasta: Jäsen, sisäinen, ammatti ja ura sekä edunvalvon-
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ta. MPI:n toiminta on ollut ja tulee olemaan jäsenlähtöistä. Pitkä 
koulutus, laaja osaaminen ja kokemus takaavat haasteelliset ja 
monipuoliset tehtävät. Jäsenen edunvalvonta tulee turvata toimin-
takykyisellä johto- ja toimihenkilöstöllä. Tehokas edunvalvonta 
edellyttää toimivaa sopimus- ja luottamusmiesjärjestelmää, hyviä 
sidosryhmäsuhteita ja aktiivisuutta läpi koko järjestökentän. MPI 
on Puolustusvoimien teknisten toimihenkilöiden ja tutkijoiden työ-
ehtosopimuksen yksi allekirjoittaja. MPI toimii aktiivisesti niin 
JIL:ssä, UIL:ssä kuin JUKO:ssa. JUKO:n ESJA-sopimusalan 
(Erikoisupseerien ja siviilien johto- ja asiantuntijatehtävien) luot-
tamusmiehistä n.r70 % on MPI:stä. 
 
Puolustusvoimissa käynnistyy historian suurin rakennemuutos. 
Todennäköistä on, että irtisanomisiltakaan ei vältytä. Ulkoistamis-
ta on pidetty välttämättömänä, mutta se pitää osata tehdä järke-
västi. Vaikka toimintoja ulkoistetaan, pitää järjestelmien / kalus-
tojen elinjakson hallinta pysyä puolustusvoimissa. Järjestelmi-
en/kalustojen elinjakso on 20 - 30 vuotta. Puolustusvoimilla pitää 
olla osaamista tehdä materiaalihankinnat sekä myös suunnitella 
ja ylläpitää elinjaksosuunnitelmia. Hankintakustannukset ovat itse 
asiassa vain 10 - 30 % järjestelmän/kaluston kokonaiskustannuk-
sista. Operatiivisen vaiheen ylläpitokustannukset ovat 70 - 90 %. 
Puolustusvoimien pitäisi enemmän panostaa operatiivisen vai-
heen kustannusten alentamiseen, missä tarvitaan nimenomaan 
koulutettua teknistä henkilöstöä (insinöörit ja vast.) enenevässä 
määrin. Sitä ei voi ulkoistaa, koska toimittajalle/kumppanille mak-
setaan kaluston huoltoihin käytetystä ajasta eli kumppani huoltaa 
mielellään kaluston kaksi kertaa vuodessa, vaikka elinjakson hal-
linnan kannalta riittäisi joka toinen vuosi. Vastaavasti varaosien 
hankinta on kumppanille bisnestä jne. 
 
Insinööritehtävien hoitamiseen tarvitaan pitkää koulutusta, laajaa 
osaamista ja kokemusta. Puolustusvoimat ei kykene vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin ilman insinöörejä. Insinöörien tehtäviä 
ei voi hoitaa upseerit, koska heillä ei ole siihen kompetenssia. 
Päinvastoin monia upseerien tehtäviä voisi varmasti hoitaa eri-
koisupseeri tai jopa siviili. Siviilissä hankitun korkeakoulutuksen 
omaaville on varmasti käyttöä Puolustusvoimissa laajemminkin, 
mikä on mahdollisuus, joka on huomioitava Puolustusvoimien 
rakennemuutoksessa. 
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JIL:n tulevaisuus 
 
MPI:n tulee pystyä turvaamaan jäsenistönsä asema ja edut tule-
vissa muutoksissa kuten se teki Maavoimien kunnossapidon siir-
tyessä MILLOG Oy:lle. Näihin muutoksiin varautuminen ja vas-
taaminen edellyttävät Maanpuolustuksen Insinöörien kuin koko 
julkisen sektorin vahvaa panostusta ja asemaa niin työnantajan 
kuin Uuden Insinööriliiton ja Akavan suuntaan. MPI näkee tär-
keänä JIL:n vahvan aseman jatkumisen UIL yhteisössä. JIL:iä 
tulee kehittää huomioiden sen kaikkien jäsenjärjestöjen tarpeet ja 
vahvuudet. Muutos ei saa olla itsetarkoitus ellei ympäristön muu-
tostekijät sitä ehdottomasti edellytä. Toiminnan pitää aina kehittyä 
muutoksen myötä. MPI tarvitsee vahvan pohja ja tuen, jotta se 
kykenee toimimaan vahvana edunvalvojana tulevissa neuvotte-
luissa.  
 
 
Parhaimmat onnittelut 50 vuotta täyttävälle JIL:lle. Onnittelen 
JIL:iä vilpittömän hyvillä mielin, koska tulevaisuudessa meitä 
kumpaakin yhdistystä tullaan tarvitsemaan.   
 

- - - - - 
 

MPI:n jäsenten työnantajat: 
 
 

 
  
 

       Puolustusvoimat  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.bing.com/images/search?q=puolustusvoimat+logo&view=detail&id=EC38706DC962B7CCCC30952177583A14FD0D8F2A&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.millog.fi/portal/
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Tuki-ilmoituksia: 
 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   Maanpuolustuksen Insinöörit 
                  MPI ry 
 

huolehtii rakentavasti ja tuloksellisesti jäsentensä 
palvelus- ja työ-suhteen ehdoista sekä edunvalvonnasta 
jäsentensä työnantajien puolustusministeriön,  
puolustusvoimien ja Millog Oy:n kentässä.  
 
MPI onnittelee juhlivaa Julkisen alan Insinöörien 
Liitto JIL ry:ä ja sen suurimpana jäsenyhdistyksenä   
panostaa jatkossakin liiton menestykseen. 

 
 
Ytimekkäästi yhteistyöllä  
          yhteisten asioiden puolesta 
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Ronnie Olander 
STUKI:n puheenjohtaja 
 
 
 
 
 

Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry 

(STUKI) 
 
 
Perustamispäivämäärä: 19.11.1980 
Jäsenmäärä: 70  (joista JIL:n insinöörejä 10 henkilöä ja loput mm. 
TEK:n kautta järjestäytyneitä) 
  

Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää Säteilyturvakes-
kuksen insinöörikunnan (JIL, VIL) taloudellisia, yhteiskunnallisia, 
oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja. Tässä tarkoituksessa yhdis-
tys perustettiin vuonna 1980, jolloin saatiin neuvotelluksi myös 
oma yksilöllinen työehtosopimus. Tämä perinne on jatkunut läpi 
vaiherikkaiden vuosien. 
 
Yhdistys tukee jäsenkuntaansa työ- ja virkaehtosopimuksen so-
veltamiseen ja tulkintaan liittyvissä kysymyksissä työehtojen kil-
pailukyvyn, jäsenten oikeudenmukaisen kohtelun ja oikeusturvan 
varmistamiseksi. 
 

Historia  

Yhdistyksen jäsenkunta on osallistunut sopivien edustajien valin-
taan korkeasti koulutetun teknisen henkilöstön luottamusmiehiksi. 
Luottamusmiestoiminnan kautta yhdistyksellä on ollut hyvä mah-
dollisuus vaikuttaa Säteilyturvakeskuksen työ- ja virkaehtosopi-
muksen sisältöön ja palkkausjärjestelmän ohjeistukseen sekä sen 
soveltamiseen samoin kuin tukea jäsenkuntaa oikeusturvaan liit-
tyvissä kysymyksissä. 
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Vuosien varrella on tarvittaessa turvauduttu järjestöllisiin painos-
tustoimiin yhteistyössä jäsen- ja keskusjärjestön kanssa oikeu-
denmukaisten sopimusratkaisujen saamiseksi. 
 

Nykytilanne ja tulevaisuus 

Yhdistyksen toiminta ei muodollisesti ole paljon muuttunut 30 
vuoden aikana, mutta yhdistyksen merkitys ei ole vähentynyt. 
Yhdistys muodostaa jatkossakin välttämättömät puitteet ja valtuu-
tuksen edunvalvonnalle ja yhteistoiminnalle. Yhdistys on elimelli-
nen osa infrastruktuuria, jota tarvitaan varmistamaan pätevä hen-
kilöstö hoitamaan maan säteily- ja ydinturvallisuutta myös jatkos-
sa. Ydinvoima on tulevaisuudessakin olennainen osa Suomen 
energiantuotantokapasiteettia, lähestyyhän uusi ydinvoimalaitos 
vakaasti käynnistymistään ja kaksi uutta ydinvoimalaitosprojektia 
on valmisteilla.  
 
 
 

-- -- -- -- -- 
 
 

STUKI:n jäsenten työantajana 
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Tuki-ilmoituksia: 
 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TIE- JA LIIKENNEINSINÖÖRIT RY 

TIELI RY 
 



36 

Martti Piironen 

TIELI:n puheenjohtaja 

 
 

 
 

Tie- ja Liikenneinsinöörit ry  (TIELI) 

 

Historiaa 

 
Tie- ja vesirakennushallinnon insinöörit ry perustettiin 
27.3.1960 Helsingissä. Yhdistys liittyi myös Insinööriliiton jä-
senyhdistykseksi ja siitä alkoi nykyisen Tie ja Liikenneinsinöörit 
ry:n historia. Tuolloin virasto oli vastuussa tieverkosta vesiväylistä 
ja lentokentistä.  

 
Sittemmin yhdistys on muuttanut nimeään kaksi kertaa työnanta-
jan organisaatiomuutosten vuoksi. Nimi muuttui 26.2.1976 Tie- ja 
vesirakennuslaitoksen Insinöörit ry:ksi. Seuraavassa vaihees-
sa yhdistys toimi 1993 alusta Tielaitoksen insinöörit ry -nimellä 
ja vuodesta 2001 alkaen Tie ja Liikenneinsinöörit ry –nimellä. 

 
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet:  

 Veli Alanko  1960-1962 

 Pekka Tamminen 1963-1965 

 Jorma Huura  1966-1968 

 Pekka Tamminen  1969 

 Jorma Huura  1970-1971 

 Timo Tampo  1972-1974 

 Jorma Huura  1975-1976 

 Timo Tampo,  1977-1995 

 Martti Halmela  1996 - 2000 

 Martti Piironen  2001-         . 
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Yhdistys oli perustamassa Valtion Insinöörien liittoa (VIL) vuonna 
1962. Keskusjärjestö muuttui vuonna 1976, kun VIL järjestäytyi 
Insinööriliiton kautta Akavan jäsenjärjestöksi. VIL ry liittyi yhdessä 
muiden julkisen alan insinöörien liittojen kanssa JIL ry:ksi vuonna 
1995. 

 
Jäsenmäärä on vaihdellut 350 -115 välillä. Yhdistyksemme jäse-
net ovat työssä olevia. Eläkeläiset siirtyvät halutessaan paikal-
lisyhdistysten jäseniksi säilyttäen näin UIL:n etuudet ja palvelut. 
 

Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta 

 
Yhdistyksen tarkoitus on perustamisasiakirjassa 1960 kirjattu 
seuraavasti:  
”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia insinöörien yhdyselimenä, 
valvoa jäsentensä yhteistä sekä taloudellisia että ammatillisia 
etuja ja pyrkimyksiä, sekä edistää teknillistä ja henkistä kehitystä 
keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä”.  

 
Edunvalvonta ja insinöörien aseman parantaminen painottui 1960 
–90-luvuille. Yhdistyksellä oli sopimusoikeus työsuhteisten insi-
nöörien sopimuksesta ja oma luottamusmiesjärjestelmä. Samois-
ta tehtävistä kilpailivat rakennusmestarit ja insinöörit. Insinöörien 
asemaan vaikutti erityisesti organisaation madaltaminen, jolloin 
tyypillisesti insinöörien hoitamat työpäällikkötason tehtävät pois-
tuivat. 
 
1990- ja 2000-luvuilla yhdistystä työllistivät Tielaitoksen suuret 
muutokset. Tiepiirejä yhdistettiin ja muodostettiin Tiehallinto ja 
Tieliikelaitos, josta tuli sittemmin valtion omistama Destia Oy. Or-
ganisointi, toimintamallit ja työntekopaikat muuttuivat. Merkittävä 
ponnistus oli palkkausjärjestelmän uudistaminen sekä Tiehallin-
nossa että Tieliikelaitoksessa. Järjestömme edustajat olivat so-
pimassa järjestelmistä ja myöhemmin kehittämässä niitä.   
 
1970- ja 1980-luvulla yhdistys teki jäsenmatkoja USA:han, Etelä-
Amerikkaan ja Aasiaan. Matkoilla osallistuttiin kansainvälisiin 
konferensseihin, tutustuttiin ammatillisiin kohteisiin ja tietenkin 
myös matkailunähtävyyksiin. Näillä matkoilla luotiin yhteishenkeä, 
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saatiin ammatillista itsetuntoa ja parannettiin käytännön kielitai-
toa.  

 
Samalla saimme käsityksen siitä, miten alan asioita muualla hoi-
dettiin ja ammensimme itsellemme kansainvälisen yhteistyön 
osaamista. Osa matkoille osallistuneista jäsenistä rohkaistui myö-
hemmin ottamaan myös tarjottuja kansainvälisiä alan tehtäviä 
vastaan. Silloinen työnantajamme suhtautui opintomatkoihimme 
suopeasti ja antoi palkallista vapaata osaan matka-ajasta sekä 
myönsi matka-avustusta.        

 
Myöhemmin yhdistys on tehnyt lyhyempiä opintomatkoja muuan 
muassa Milanoon. Yhdistyksen yleisiä kokouksia on pidetty mo-
nasti Viroon ja Ruotsiin suuntautuneiden matkojen yhteydessä. 
 

Nykytila  

 
Yhdistyksen jäsenet ovat työskennelleet monipuolisissa asiantun-
tija-, esimies- ja johtotehtävissä. Tiehallinnon muuttuessa tilaaja-
organisaatioksi ja Destia Oy:n jäsenten siirtyessä pois yhdistyk-
sestä, tehtävät painottuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin ja esi-
miestehtäviin. 

 
Jäsenistö on työskennellyt Tie- ja vesirakennushallituksessa, tie-
piireissä, Tiehallinnossa, Tieliikelaitoksessa, Raskone Oy:ssä, 
Liikennevirastossa ja Destia Oy:ssä. Jäsenistö on suorittanut in-
sinööritutkinnon aluksi tie- ja vesirakennuslinjalta ja myöhemmin 
myös muilta monilta muilta linjoilta. 

 
Tällä hetkellä TIELI ry:n jäsenistö työskentelee ELY-keskusten 
liikennevastuualueella ja Liikennevirastossa. Tehtävät ovat ties-
töön ja liikenteeseen liittyviä asiantuntija- ja esimiestehtäviä. 
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta yhdistyksen jäsenmäärä 
on pysynyt muutaman vuoden ennallaan.  
 

Tulevaisuus 
 

Valtion sektorin henkilöstön määrän voimakas supistaminen pa-
kottaa myös järjestökenttää hakemaan uusia ratkaisuja ammatilli-
seen järjestäytymiseen. Yhdistyksen tavoitteena on saada jäse-



39 

niä eri tahoilta mahdollisimman paljon, jolloin järjestön painoarvo 
työehtosopimus- ja muissa ammatillisissa neuvotteluissa olisi pa-
rempi.  

 
Suurina haasteina ovat jäsenistön ikääntyminen ja uusien nuor-
ten jäsenten saaminen mukaan ammatilliseen edunvalvontaan. 
Yhtenä haasteena on jäsenkentän jakautuminen eri organisaati-
oihin. Tähän voidaan hakea parannusta esimerkiksi yhdistyksen 
nimen ja sääntöjen muutoksella. Tällöin yhdistykseen voisi kuulua 
kattavammin virastojen palveluksessa olevat insinöörit. Näin yh-
distyksen jäsenmäärä saataisiin kasvuun ja aktiivisten jäsenten 
määrä nousuun.  

 
Tulevaisuuden linjauksena yhdistys on asettanut toiminnalleen 
tavoitteen kehittää insinöörien järjestäytymistä ELY-keskuksissa 
ja Liikennevirastossa siten, että eri organisaatioista siirtyneet in-
sinöörit onnistuttaisiin kokoamaan yhteen yhteiseen insinööriyh-
distykseen. 
 
 
Tie ja Liikenneinsinöörit ry esittää lämpimät onnittelunsa 50-vuo-

tispäiväänsä juhlivalle Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:lle ! 

 

 
-- -- -- -- -- 

 
 

TIELI:n jäsenten työantajana 
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Teksti ja kuva  Stig Landén 

 

 

Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit  ry  

(TTKI) 
 
Teknillisen tarkastuskeskuksen Insinöörit ry ensirekisteröinti on 
päivätty 19.09.1985. 
 
Nimensä mukaisesti yhdistys perustettiin toimimaan Teknillisessä 
tarkastuskeskuksessa työskentelevien insinöörien edunvalvonta-
järjestöksi.  
 
Valtio ja kunnat ovat ulkoistaneet palvelutuotantoaan ja osittain 
aiemmin pelkästään viranomaistoimintana tehtyjä suoritteita. 
Niinpä yhdistyksen jäsenten työnantaja vaihtui Inspecta Oy:ksi. 
  
Inspectan juuret ovat valtion teknillisessä tarkastuskeskuksessa. 
Siitä tehtiin ensin 1995 valtion liikelaitos ja 1998 valtionyhtiö, joka 
yksityistettiin ja myytiin MB Rahastoille ja yhtiön johdolle. Viime 
vuonna Inspectan osti brittiläinen sijoitusyhtiö 3i.  

Yhtiön toiminnasta noin puolet on lakisääteisiä tarkastuksia. 

TTKI:n jäsenmäärä on nykyisin 35-40. 
TTKI:n puheenjohtajana toimii Asko Koljonen. 

 
-- -- -- -- -- 

 
TTKI:n jäsenten työantajana 
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Aino Guttorm 
YIY:n puheenjohtaja 

 
 
 

Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry 
 
 
Valtion Yleinen Insinööriyhdistys perustettiin 1978 kokoamaan 
jäsenikseen ne insinöörit, jotka toimivat valtion virastoissa ja 
laitoksissa, joissa ei ole riittävästi insinöörejä virastokohtaisen 
Akavalaisen insinööriyhdistyksen perustamiseksi.  
 
Valtion Yleinen Insinööriyhdistys ry järjestäytyi VIL ry:hyn, Valtion 
Insinöörien Liitto ry:hyn, joka oli valtiolla työskentelevien insinöö-
rien kattojärjestö. Jäseniä Valtion Yleiseen Insinööriyhdistykseen 
tuli mm. silloisista Asuntohallituksesta, Ammattikasvatushallituk-
sesta, Merenkulkuhallituksesta, Poliisiviestivarikolta, Rajavartio-
laitoksesta, Sisäasianministeriöstä ja Turun yliopistosta. Jäsenet 
olivat maantieteellisesti hyvinkin hajallaan, mutta yhdistyksessä 
haluttiin edistää insinöörien ja rakennusarkkitehtien edunvalvon-
taa nimenomaan niissä valtion yksiköissä, missä insinöörejä oli 
vain muutamia per yksikkö. 
 
Valtion Yleinen Insinööriyhdistys ry:n jäsenkunta oli laajimmillaan 
1980-luvulla. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti VIL ry:n kanssa, ja Valtion 
Insinöörien Liiton lakattua järjestäydyttiin JIL ry:n eli Julkisten 
alojen Insinöörien Liitto ry:n kanssa. Yhdistyksen kokouksissa oli 
osanottajia runsaasti 1980-luvulla ja valtion insinöörien asiat 
koettiin tärkeiksi.  
 
Yhdistyksen nimi muutettiin Yleinen Insinööriyhdistys YIY 
ry:ksi vuonna 1999. Toimintaa koitettiin saada nousemaan kam-
panjoinnilla ja toimimalla muiden Akavalaisten kanssa työpaik-
kayhdistyksissä. YIY ry:n jäsenet olivat enimmillään 24:ssä eri 
valtion virastossa tai laitoksessa hajallaan ja heitä on ollut vai-
keaa saada koottua yhteen. YIY ry:n jäsenkunta alkoi hajaantua 
muihin yhdistyksiin ja toiminta samalla vähentyä, varsinkin kun 
Rajavartiolaitoksen insinöörit siirtyivät omaan yhdistykseensä. 
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Oman osansa yhdistyksen toimintaan toi valtionhallinnon muut-
tuminen, esimerkiksi Merenkulkuhallitus muuttui ensin Meren-
kulkulaitokseksi, sitten se pirstoutui liikelaitoksiksi ja loppu ja-
kaantui osaksi Liikennevirastoa ja Turvallisuusvirastoa. Tämä ei 
voi olla vaikuttamatta yhdistyksen toimintaan. 
 
Jäsenmäärä vakiintui 2000-luvulla  n. 40 henkeen ja toiminta on 
ollut pääasiassa JIL:n yhteydessä toimimista edunvalvonnassa ja 
Insinööriliitossa. Valtion organisaatioiden muuttuessa yhdistyksen 
jäsenet ovat joutuneet vielä enemmän erilleen toisistaan. Yhdis-
tyksen sääntöjä onkin muutettu viime vuonna siten, että valtion 
liikelaitostaessa ja yksityistäessä toimintaansa YIY ry:n jäsenet 
voisivat jatkaa edelleen omassa yhdistyksessään. 
 
 

-- -- -- -- -- 
 
 

YIY:n jäsenten eräinä työnantajina 
 
  



43 

4.2   JIL:n entisiä jäsenyhdistyksiä esit-

täytyy:  
 

 

 

Tekstin ja kuvan koosti  Stig Landén 

 

 
Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit AOI ry 
 

Vuonna 1964 perustettu Ammattikoulujen Insinöörit ry (AKI) 
muuttui aatteellisesta insinöörikerhosta edunvalvontaorganisaa-
tioksi, kun 1975 se muuttui Ammattioppilaitosten Insinöörit 
ry:ksi (AOI). Se liittyi Insinööriliittoon vuonna 1976. 
 
Yhdistyksen nimi vaihtui Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit 
AOI ry:ksi perustamiskäsittelyssä 24.10.1987 ja hyväksyttiin yh-
distysrekisteriin 28.9.1988. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena 
yhdyssiteenä, edistää ammatillista opetusta ja valvoa jäsentensä 
oikeudellisia, koulutuksellisia, palkkauksellisia, sosiaalisia ym. 
ammatillisia etuja.  
 
Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit AOI ry kokous teki yksi-
mielisen päätöksen anoa Insinööriliiton jäsenyyteen perustet-
tavan julkisen sektorin yhteisön jäsenyyttä. Yhdistyksen johto-
kunta päätti hakea JIL-yhteisön jäsenyyttä viimeistään vuoden 
1996 alusta lukien. Niinpä se liittyi vuoden 1995 puolella JIL:on. 
Siirtymävaiheessa AOI:n jäsenmäärä oli noin 150. 
 
AOI:n aktiiviset vaikuttajat JIL:ssä olivat puheenjohtajat Mauno 
Anttila  ja Aki Pyykkö. 
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AOI:n jäsenlehti oli "Insinööriopettaja", jonka numerossa 4/95: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AOI erosi JIL:n jäsenyydestä vuoden 1998 lopulla ja liittyi yksin-
omaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n jäsenyyteen. JIL:in 
jääneet jäsenet perustivat Insinööriopettajat ry:n, joka muutti 
kohta nimensä Insinöörikouluttajat ry:ksi.   
 
AOI ry on nykyisin Tekniikan Opettajat TOP ry, joka on Opetus-
alan Ammattijärjestö OAJ ry:n ns. ulkojäsen. 
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Kaisa Rautavaara 

ILLI:n puheenjohtaja  

 

 

Ilmailulaitoksen Insinöörit ry,  (ILLI) 
 

- Perustettu 8.8.1972. 
- Jäsenistö on Finavia Oyj:n palveluksessa, jäseniä 26. 
- Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Finavia Oyj:n insi-

nöörien yhdyselimenä, valvoa jäsentensä yhteisiä sekä 
palkkauksellisia että ammatillisia etuja ja pyrki-myksiä, se-
kä edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan 
ja toiminta-alueellaan yleensä (säännöt 8.8.1972) 

- Yhdistyksen alkuperäinen nimi oli ”Ilmailuhallinnon Insi-
nöörit ry” (IHI), joka muutettiin Ilmailulaitoksen Insinöö-
rit ry:ksi (ILLI) vuonna 2006. 

- VIL:n jäsenyhdistys 1972-1995. 
- JIL:n jäsenyhdistys 1996-2008. 
- Helsingin Insinöörit HI ry:n jäsenyhdistys 2009- . 
- Puheenjohtajana ovat toimineet Jorma Kuittinen, Esko Iis-

salo, Kyösti Puranen, Åke Lindström, Petri Karvinen, 
Veikko Lappeteläinen ja Kaisa Rautavaara (nykyinen, 
vuodesta 2010). 

- Yhdistyksen tavoitteena on kattavan järjestäytymisen 
kautta saada painoarvoa osallistuessamme työmarkkina-
yhteistyöhön Finavia Oyj:ssä ja omassa keskusjärjestössä 
muiden insinöörijärjestöjen kanssa. 

 

- - - - - 
 

ILLI:n jäsenten työnantajana  
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Tekstin ja kuvan koosti  Stig Landén 

 

 

 

 

 

 

Kuntien Insinöörit ja Rakennusarkkitehdit KIRA ry 

 

Kuntien Insinöörit ja Rakennusarkkitehdit KIRA ry perustettiin 
9.12.1983 ja ensirekisteröitiin 20.03.1984. KIRA:lla oli alussa 350 
jäsentä, jotka halusivat järjestäytyä takaisin Insinööriliitto IL ry:en, 
kun Kunnan Insinöörit KI ry oli eronnut IL:stä vuonna 1976. KIRA 
oli 10 vuoden ajan Insinööriliiton itsenäinen jäsenyhdistys.  

   

 
KIRA liittyi VIL:n ja AOI:n kanssa yhteen, muodostaen vuonna 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n. KIRA anoi JIL:n 
jäsenyyttä 26.10.1996 ja liittyi JIL:in 1.1.1997. KIRA:lla oli johtava 
asema kunta-alan toimijana JIL:n sisällä. 
 
KIRA erosi JIL:stä vuoden 2007 lopussa, yhdistäen voimansa 
UIL:ssa silloin toimineen KI:n kanssa. Sitä kautta kunnalllisen 
sopimustoiminnan vaikutuskanava oli suorempi. Myöhemmin KI 
siirtyi KTK:n mukana UIL:n ulkopuolelle kylläkin edelleen Aka-
valaisena järjestönä. 
 
KIRA:n puheenjohtajat: 
-  Pentti Strand 06.12.1983 - 14.06.1984 
-  Erkki Weurlander 14.06.1984 - 31.12.1985 
-  Keijo Murtomäki 01.01.1986 -           2005 
-  Paavo Lehmonen           2006 -  
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Tekstin ja kuvan koosti  Stig Landén 

 

 

 

 

 
 

Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry (MKM) 

 

 

Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry:n ensirekisteröinti on 

kirjattu 03.02.1966. 

 

MKM liittyi VIL:in vuonna 1985 ja erosi JIL:stä vuoden 2006  lo-

pussa. 

 

Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry valvoo jäsentensä 
ammatillisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja.  
 
Yhdistyksen jäsenistö koostuu A-Katsastus Oy:n päälliköistä ja 
esimiehistä. 
 
Puheenjohtaja on insinööri Jukka Malinen. 

 
-- -- -- -- -- 

 
MKM:n jäsenten työnantajana 
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Tekstin koosti  Stig Landén 

 
 
 

Rakennus- ja kiinteistöalan Insinöörit ry 
(RAKI) 
 
 
Rakennushallinnon rakennusarkkitehdit ja Insinöörit ry (RAI) 
perustettiin 17.12.1973. 
 
Jäsenkunta koostui rakennushallituksessa, piirirakennustoimis-
toissa (9 piiriä) ja Otaniemen hoitokunnassa sekä myöhemmin 
Senaattikiinteistössä työskentelevistä rakennusarkkitehdeistä ja 
insinööreistä. 
 
Yhdistyksen tärkein toimintaperiaate oli huolehtia jäsentensä 
palkkakehityksestä ja urakierrosta. Aktiivisten jäsenten kautta 
yhdistys pyrki vaikuttamaan koko jäsenkuntaa koskevista asiois-
sa toimimalla erilaisissa virastodemokratiaelimissä ja toimikun-
nissa. Lisäksi yhdistyksen päämääränä oli ammatillisen täyden-
nyskoulutuksen lisääminen ja jäsenistön aseman parantaminen.  
 
Rakennushallinnon rakennusarkkitehdit ja Insinöörit ry (RAI) oli 
VIL:n jäsenyhdistys vuodesta 1974. 
 
Yhdistys muutti vuonna 1996 nimensä Rakennus- ja kiinteistö-
alan Insinöörit ry (RAKI):ksi. Se oli JIL:n jäsenyhdistys. 
 
Jäsenmäärän huvetessa RAKI lopetti toimintansa ja jäsenyytensä 
JIL:ssä 31.12.2008.  
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Juhani Pitkänen 
insinööri 
VRI:n ex-puheenjohtaja 
 

 

Rautateiden Insinöörit VRI ry 
 

Rautateille ensimmäiset insinöörit Suomen suuriruh-
tinaskunnan aikaan 
 
Suomen Valtionrautateiden johtosäännössä 1.10.1877 mainittiin 
teknisinä virkoina liikenneosastossa telegraafitarkastaja, telegraa-
fi-mekaanikko, rataosastossa ratainsinöörejä, koneosastossa va-
ri-konesimiehiä ja konepajoissa insinöörimekaanikko. Heinäkuun 
7 p. 1904 senaatin vahvistamassa johtosäännössä mainittiin pä-
tevyysvaatimuksista: ”…rata- ja koneosaston apulaisinsinöörin ja 
ylityönjohtajan, joiden tulee olla ammattiaineissaan täydellisen 
kurssin suorittaneita Helsingin Polyteknillisessa Opistossa tahi 
keisarikunnan ylemmässä ammattiopistossa…”. Edelleen vuoden 
1909 johtosäännössä sanotaan, että ”…ratainsinöörien, insinöö-
rimekaanikkojen, koneinsinöörien ja telegaafi-insinöörin tulee olla, 
kunkin erikoisaineessaan, päättänyt täydellisen oppimäärän Suo-
men teknillisessä korkeakoulussa tahi jossain Venäjän keisari-
kunnan ylemmässä ammattiopistossa…”. 
 
Rautatiehallinnossa mainitaan asetuksessa vuodelta 1922 vain 
yksi virka, johon oli vaatimuksena opiston tutkinnon suorittami-
nen. Se oli varikonesimiehen virka. Rautatiehallintokomitea vuo-
delta 1920 oli ehdottanut mietinnössään Ruotsin mallin mukaista 
erivapauspykälää, mutta niitä ei hyväksytty. 
 

Rautatiehallinnossa työskentelevien insinöörien edun-
valvonta 

Alussa oli voimassa lähes kaikkia kattava virkamieskäytäntö, jos-
sa toimittiin ao. lainsäädännön puitteissa ja edellytettiin valtion 
kanssa sopimusta. Keinot olivat tällöin varsin rajalliset, koska 
myös työnantajan päätösvalta oli rajoitettu. Vuonna 1943 hyväk-
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syttiin valtion neuvotteluoikeuslaki, jonka avulla pyrittiin välttä-
mään ristiriitoja ja saamaan molempia osapuolia tyydyttäviä rat-
kaisuja. Sen sijaan yksityisoikeudellisessa työsuhteessa valtiota 
palvelevat olivat edullisemmassa asemassa, koska tällöin työnan-
tajalla oli laajempi päätös- ja sopimisvalta. Ennen toista maail-
mansotaa oli työehtosopimuksiin suhtauduttu epäillen, vaikka 
lainsäädäntö salli ne jo vuodesta 1924. Työehtosopimuksissa 
sovittiin samantyyppisistä asioista kuin nykyisinkin. Toisen maa-
ilmansodan jälkeen oli opiston käyneitä insinöörejä valtion virka-
miehinä vähäinen joukko, sillä virkojen kelpoisuusehdot eivät 
suosineet heitä.  

Insinöörien palkkauksellinen sijainti teknillisen korkeakoulun ja 
teknillisen koulun käyneiden välissä oli virkasuhteen aikana vai-
kea, koska kaikilla tasoilla tuli samanaikaisesti tarkistaa palkkoja. 
Peruspalkkojen oheen alkoi kerääntyä ”muistutuksia”, joiden avul-
la muistutuksen aiheesta riippuen saattoi saada palkkaluokan tai 
kaksi lisää peruspalkkaan.  

Vuonna 1955 palkan korotuksia tuli, yli 80% virkamiehistä sai yh-
den tai useamman palkkausluokan korotuksen. Syksyllä tarkistet-
tiin lisää eli kaikki saivat vähintään kahden palkkaluokan korotuk-
sen. Tuli tasokorotuksia ja vuoden 1955 jokaiselle virkamiehelle 
10000 mk (joulurahaa). Oli saavutettu neuvotteluteitse historian 
suurin voitto. Teknikoiden pätevyysvaatimus muuttui teknilliseksi 
kouluksi. 

Rautateiden Insinöörit ry:n perustaminen 

Talven tehdessä tuloaan vuoden 1955 loppuvuodella, jolloin muu-
tama insinööri kokoontui 3.12.1955 keskustelemaan, miten palk-
ka-asioita ja muita yhteisiä asioita voitaisiin hoitaa itse insinöörien 
voimin. Insinöörien tilaisuudessa puhetta johdatteli Ensi Tervapu-
ro, joka muisteli parikymmentä vuotta myöhemmin sen hetkistä 
tilannetta seuraavasti: ”Valtionrautateillä oli jo tällöin useita virko-
ja, joiden pätevyysvaatimuksena oli teknillisessä opistossa suori-
tettu insinööritutkinto. Useimmat näistä viroista oli kuitenkin täy-
tetty erivapausteitse. Epäsuhdetta todettiin myös siinä, että insi-
nööripaikkojen luku rautateillä verrattuna muiden teknisten virko-
jen ja toimien lukuun oli suhteellisesti sekä muutenkin pieni. Insi-
nööritehtävissä olevat kuuluivat työpaikoillaan, keskushallinnos-
sa, konepajoilla, varikoilla jne, toimiviin pienimpiin yhdistyksiin, 
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joilla ei ollut juuri yhteyksiä toisiinsa. Palkkaus-, yms. virkojen ja 
toimien järjestelyjä koskevat asiat hoidettiin suurten rautatieläis-
keskusjärjestöjen kesken, eikä insinööreillä ollut sanottavia mah-
dollisuuksia vaikuttaa näihin asioihin.” Aluksi jäseniä oli 18, katta-
en noin 30 % rautateiden palveluksessa olleista insinööreistä.  

Yhdistyksen perustamisesta sovittiin ja toimenpiteet käynnistyivät 
heti. Yhdistysrekisteriin Rautateiden Insinöörit merkittiin 1.3.1956  
ja neuvotteluoikeudet  Valtioneuvosto myönsi 18.10.1956 Rauta-
tiehallituksen kanssa. Samalla kuitenkin todettiin, että neuvottelu-
jen käyminen yksin on vaikeaa ja sen vuoksi liityttiin Rautatievir-
ka-miesliiton jäsenenä olevan Rautatien Teknisten Yhdistysten 
Liiton (RTYL) jäseneksi, liitto oli perustettu 1955. 

Kyseisessä liitossa olivat jäseninä vuonna 1960 eriasteisen tekni-
sen koulutuksen tai tehtävien pohjalta perustettuja yhdistyksiä 
kuten: 

 Rautatierakennusmestariyhdistys r.y. perustettu 1944 

 Valtionrautateiden Diplomi-insinöörit r.y 1950 

 VR Konepajateknikot r.y.  1906 

 Veturiteknikot r.y.   1951 

 VR Sähköteknilliset r.y.  1901 

 Rautateiden Insinöörit r.y.  1956 

 Valtionrautateiden Konejaksojen Insinöörit r.y. 1926 

 Tekniset Toimihenkilöt r.y.  1946 
Jäseniä oli noin 700. 

Virkamiesliittoon ja edelleen Rautatievirkamiesliittoon kuulunut 
RTYL hajosi kuitenkin vuoden 1970 alusta, koska 1960-luvulla 
teknisen henkilökunnan tyytymättömyys asioiden etenemiseen 
aiheutti paineita tehdä järjestöpolitiikkaa siinä organisaatiossa. 
Tavoitteena oli saada itsenäisemmät neuvotteluoikeudet työnan-
tajan kanssa. Asian kehittämiseksi perustettiin keväällä 1970 VR-
Teknisten yhteistyötoimikunta, johon nimesivät edustajansa Valti-
on Rautateiden Diplomi-insinöörit ry, Rautateiden Insinöörit ry, 
VR Rakennusmestarit ry ja Valtionrautateiden Teknikot ry. VR 
Teknilliset ry (VRT) perustettiin 21.9.1970. Jäsenmäärä oli synty-
hetkellä 484, joista oli insinöörejä 70. Valtion Insinöörien Liitto 
ry:n VIL:n liityttyä Insinööriliittoon Rautateiden Insinöörit ry (VRI) 
erosi VRT:stä 1976.  
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Insinööriliitto ry:n 50-vuotisjuhlavuonna 1969 oli jäsenyhdistyksiä 
33, joista yksi oli Rautateiden Insinöörit ry.   

Rautatiehallituksen ja VR Teknilliset ry:n välinen ensimmäinen 
työehtosopimus astui voimaan 1.4.1972. Näin saatiin yhdenmu-
kaistettua aikaisemmat yksittäiset ja henkilökohtaisesti tehdyt 
sopimukset sekä palkkahinnoitteluliitteellä vahvistettua palkkauk-
sen alarajat.    

Työsuhteisten asian edettyä oli seuraava suuriasia saada Valtion 
Teknillisten Keskusliitto VTK ry virkaehtosopimuksesta neuvotte-
levaksi etujärjestöksi. Ensin kuitenkin hiukan valtion teknillisten 
yhteistyön kehityksestä. Rautateiden Insinöörit ry oli mukana 
VTK:ssa Valtion Insinöörien Liitto ry VIL:n jäsenenä. Rautateiden 
Insinöörit erosi vuonna 1976 myös VTK:sta VIL:n suurimman 
osan siirtyessä Insinööriliiton jäseneksi.    

VIL:n jäsenyhdistyksiä  liittyi JIL:n toimintaan vuonna 1995, myös 
yhdistyksemme siirtyi sinne ja jäseniämme on ollut erilaisissa 
JIL:n tehtävissä. Arto Isomäki oli JIL:n hallituksessa vuodet 
2001–2007, joiden aikana pääsihteerinä 2001-2002, varapuheen-
johtajana ja LTY-sektorin puheenjohtajana 2003-2007. VR:n työn-
tekijöiden siirtyessä yhtiöittämisen jälkeen pääasiassa työsuhtei-
siksi niin yhdistyksemme päätti siirtyä JIL:istä Helsingin Insinöörit 
HI ry:n jäseniksi vuoden 2007 alusta. VRI on edustettuna HI:n 
hallituksessa.   

Toiminnasta 

Yhdistyksen vuosittainen toiminta on koostunut sääntömääräisis-
tä kokouksista, ulkomaisista opintomatkoista ja yritysvierailuista. 
Vuoden 1979 aikana saatiin poistettua apulaisinsinööri-nimike ja 
saatiin insinööreille kelpoisuus rata- ja koneinsinöörien virkoihin, 
jotka olivat ennen vain diplomi-insinööreillä. Vuosien aikana on 
kiinnitetty huomiota myös järjestökoulutukseen. Yhdistyksen 25-
vuotisjuhlissa luovutettiin rautatiehallitukselle energiapuu jaetta-
vaksi vuosittain ansiokkaista energiansäästötoimista. Osallistuttiin 
työnantajan järjestämiin virastodemokratian valmisteluihin.    

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen saatiin VRI:n jäsenille työpääl-
likkö- ja sähköinsinöörikunnan kaipaama oikeusturva- ja vastuu-
vakuutus IL:n kautta 1970-luvulla.      
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Jäsenmäärä on kasvanut alun 18:sta, 2000-luvun runsaaseen 
200 ja vuoden 2010 lopussa oli 238. Alkuvaiheessa järjestäyty-
misprosentti oli noin 30 ja on nyt VR Yhtymässä sekä sen tytär-
yhtymissä noin 80. Lisäksi toimintaan on osallistunut muutamia 
eläkeläisinsinöörejä.   

Luottamusmiestoiminta. VRT:lle valittiin sopimuksen mukaan en-
simmäisen kerran luottamusmiehet (ves ja tes) 1970-luvulla. 
Myöhemmin yhteistyö muiden akavalaisten kanssa tiivistyi ja luot-
tamusmiehet valittiin VR-Akavan puitteissa. Yhtiöittämisen jäl-
keen luottamusmiehet on valittu työehtosopimuksen mukaan.     

Valtionrautateiden organisaatiota ryhdyttiin uusimaan ja vuonna 
1984 kehotettiin insinöörejä hakeutumaan mahdollisuuksien mu-
kaan muihinkin kuin teknillisiin tehtäviin mikäli oli kiinnostusta ja 
pätevyyttä. Jossain määrin mahdollisuutta käytettiin hyväksi ja 
edettiin liikennevirkamieskunnan perinteiselle alueelle.     

Toiminta VR konsernissa 1990-luvulla koettiin toisenlaiseksi kuin 
virkamiesaikana, jolloin toimittiin enemmänkin käskytys periaat-
teella, kun nyt yksilölle annettiin enemmän vapauksia ja vastuuta 
saavuttaa tulosta. Alkoi henkilökunnan asenteiden uudelleen 
muokkaaminen. Myös siirrot ja tehtävien muutokset olivat ylei-
sempiä. VR konsernin yhtiöt muokkasivat organisaatioitaan asia-
kasystävällisemmiksi. Toinen asia, joka oli opittava oli se, että 
meidän, VR-konsernin, omistukseen ei kuulunut enää kiinteitä 
laitteita eli kaikkiin töihin tuli olla maksaja. Kiinteiden laitteiden 
omistus siirtyi ratahallintokeskukselle.    

Myös järjestötoiminnassa alkoi 1990-luvulla tapahtua muutoksia. 
Aktiivinen osallistuminen toimintaan väheni ja järjestäytymistä ei 
koettu kovin välttämättömäksi, siitä huolimatta että yhdistykset 
edelleenkin hoitivat etuasioiden valvontaa ja kehittämistä. Erilais-
ten harrastusmäärien lisääntyessä ei ole enää nähty työmarkki-
natoiminnan tuomaa yhdessä oloa riittävän kiinnostavaksi ja näin 
toistensa tunteminen on vähentynyt sekä keskinäinen kilpailu li-
sääntynyt senkin kustannuksella, ettei enää pystytä riittävästi yh-
dessä vaikuttamaan etukysymyksien kehittämiseen. Usein oma 
etu asetetaan ryhmän etujen edelle lyhytjänteisellä ajattelulla. 
Tämä ehkä toimii enemmänkin pätkätyömäisessä ajattelussa, 
mutta VR-Yhtymässä edelleen suuressa osassa tehtäviä arvoste-
taan kokemusta ja sen tuomaa varmuutta päätoiminnan – junalii-
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kenteen häiriöttömään toteuttamiseen. Yhdistys antaa myös luot-
tamusmiestoiminnan kautta valvonta- ja neuvottelujärjestelmän 
voimassa oleville sopimuksille ja työympäristötekijöille.   

Samoihin aikoihin, kun järjestörintamalla tapahtui muutoksia, 
muuttui myös neuvottelujen luonne jossain määrin työnantajan 
kanssa tapahtuneen yhtiöittämisen myötä. Päättyihän vuonna 
1995 toistasataa vuotta kestänyt valtionrautateiden virkamiesai-
kakausi ja työntekoon liittyvät sopimukset uusittiin. Vaikka näin 
kävikin, elivät useat henkilöt sopimusten laadinnassa vielä vuosia 
virkamies-aatteiden mukaan ja näin muutoksen myönteinen ete-
neminen oli hidasta. Varsinaisia muutoksia on tullut edelleen, kun 
on edellytetty töiden kilpailuttamista, mm. VR Track Oy (VR-Rata 
Oy) kilpailee kunnossapito ja rakentamistöistä muiden urakoitsi-
joiden tavoin. Radan ja sen laitteiden omistajaa edustaa liikenne- 
ja viestintäministeriön alainen liikennevirasto. VR Osakeyhtiö hoi-
taa liikkuvan kaluston ja Corenet Oy tietoliikenteen.    
 
Uudeksi palkkauksen arviointijärjestelmäksi neuvoteltiin yhtiöit-
tämisvaiheessa Columbus-systeemi, jossa on tehtäväkuvaukset 
ja niillä pisteet. Järjestelmä otettiin käyttöön 1.5.1995. Järjestel-
mässä käydään vähintään kerran vuodessa läpi henkilökohtaiset 
palkkaukset kehityskeskusteluissa ja peruspisteytystä tarkiste-
taan tehtävien muuttuessa.    
 
Yhdistyksellä on ollut 2000-luvulla edustaja mm. VR-Yhtymä Oy:n 
hallintoneuvostossa muutamana vuotena, edustajina Arto Isomä-
ki ja Jarmo Saarijärvi sekä Corenet Oy:n hallituksessa Rauno 
Vallin. 
 
Järjestöissä on ollut edustajiamme AKAVAn Uudenmaan alue-
toimikunnassa, UIL:n edustajakokouksen puheenjohtajana Arto 
Isomäki, UIL:n TES- ja VES-valtuuskunnissa sekä VR Akavassa 
puheenjohtajana ja pääluottamusmiehenä. 
 
Tiedotustoiminta 
 
Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa 
sähköpostissa jaettujen jäsentiedotteiden kautta. Lisäksi jäsenille 
tulee Uusi Insinööriliitto ry:n jäsenlehdet, Uudenmaan Insinööri -
lehti ja liikenneviraston julkaisema Liikenteen Suunta –lehti.  
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Virkistäytyminen 
 
Opinto- ja virkistäytymismatkoja on pyritty tekemään vuosittain, 
kohteina ovat olleet mm. Kiina, Baltian maat, Pietari, Keski-
Eurooppa, Islanti ja Puolan Krakova. Lisäksi on järjestetty muu-
tamia jäsentilaisuuksia maakunnissa hallituksen toimesta. 
 
Yhdistyksellä on lomaosake, asunto Virossa, Pärnussa ja loma-
osake, mökki Levillä, Salmelan kartanosta. Näitä vuokrataan en-
sisijaisesti jäsenille, mutta sesonkikauden ulkopuolella myös muil-
le akavalaisille. 
 
Lopuksi pieni tarina    
    
Hyvinkäällä vuonna 2005 syyskokouksen  jälkeen alkoi rautatie-
museolla insinöörin viisikymmenvuotisen ajanjakson muistelu 
shampanjamaljojen nauttimisella. Mukana tässä noin 50 henki-
sessä joukossa olivat myös kaksi perustajäsentä Carl Ljungqvist 
ja Heimo Rumpunen. Vieraiden tervehdyksiä toivat Ratahallinto-
keskuksen ylijohtaja Ossi Niemimuukko ja Rautateiden teknisten 
Mauno Pajunen. Tankkauksen alkamisen jälkeen vilkas puheen-
sorina täytti museon edustustilan, kun eläkeläiset ja töissä olevat 
muistelivat menneitä ja nykytilaa. Entinen puheenjohtajamme Esa 
Perttu kertoi pari tarinaa jumprusta, ennen kuin nostimme jump-
rullisen kirkasta juhlan kunniaksi. 
 

Jumpru – jumfru tai jungfru – 
nuorirouva on pienin astiamit-
ta, jota Suomessa ja Ruotsis-
sa käytettiin ennen metrijärjes-
telmää. Jumpru on 1/32 kan-
nua = 1/16 tuoppia = ¼ kortte-
lia = 8,179 cm3  = 8,179 cl. 
Siinäpä ne tekniset tiedot, 
mutta miten annoksen hinta oli 
aikanaan vertailtavissa. Kesti-
kievaritaksat vuonna 1830 lu-
ettelon mukaan setelikopee-
koiden (kuva) mukaan: 
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 yösija ja vuode vaatteineen                            30 kop. 

 kynttilä                                                                     10 

 uunivalkea, tavallisen lämmityksen lisäksi              12 

 ateria (leipää, voita ja maitoa sekä lihaa tai kalaa   30 

 jumpru tislattua viinaa     20 

 jumpru tislaamatonta viinaa        10 

 tuoppi olutta     20 

 tuoppi kaljaa    8 

 kappa jyviä  50 

 leiviskä kuivanmaan heiniä      45  
 
 
Lähteitä: 
- Yhdistyksen vuosikertomukset ja hallituksen asiakirjat 
- Insinöörikunta, kehitys – nykyisyys – tulevaisuus,  IL 1974 
- Insinööriliiton historia, 75 vuotta, Risto Tuomainen, IL 1994 
- Päärata, Rautateiden Insinöörit ry 1956 – 2001 
- Valtion Insinöörien Liitto r.y. 20 v, 1961 – 1981 
- Taistelusta yhteistyöhön, Valtion teknisten edunvalvontaa 40 

vuotta, Yki Hytönen ja Veijo Åberg, 2005  
 
 

-- -- -- -- -- 
 
 

VRI:n jäsenten työnantajina 
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Tekstin ja kuvat koosti  Stig Landén 

 

 
 

 

 

Suomen PT Oy Insinöörikunta ry  (PTI) 

     
 
Alkuperäinen kantayhdistys oli 
Posti- ja lennätinlaitoksen Insinöörikunta ry (PLLI) 
      liittyi VIL:in 12.11.1961, perustettu 29.8.1944,  
      IL:n jäsen vuodesta 1956.  [IL50v] 
      Luonne työmarkkinayhdistys. 
      Nimi oli käytössä vuodet 1944-1981. 
 
Yhdistys toimi vuodet 1982-1995 nimellä 
Posti- ja telelaitoksen Insinöörikunta ry (PTI). 
 

Perustaminen 
 
Teknillisessä opistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa koulutuk-
sensa saaneiden insinöörien määrä posti- ja lennätinlaitoksessa 
oli 1940-luvun alussa kasvanut puoleen sataan. Heidän keskuu-
dessaan oli virinnyt ajatus ryhtyä järjestön puitteissa  hoitamaan 
insinöörikunnan yhteisiä asioita. 
 
Insinöörejä kiinnosti silloin ennen kaikkea heikkovirtatekniikan 
uusimpien saavutusten tiedottaminen, ammattiin liittyvien asioi-
den selvittäminen ja ammattitaidon kohentaminen sekä ehkä tär-
keimpänä taloudellisten etujen valvominen kustannustasossa 
tapahtuneen voimakkaan nousun takia. 
 
Yhdistyksen perustamisesta päätettiin elokuun 22 ja 29 päivinä 
1944 pidetyissä kokouksissa ja vielä saman vuoden marraskuun 
9. päivänä oli yhdistyksen säännöt merkitty yhdistysrekisteriin. 
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Jäsenistö 
 
Perustamisvuoden 1944 jäsenet olivat lähinnä sähkö- ja telekou-
lutuksen saaneita. Vuonna 1981 monipuolisempi jäsenkunta ja-
kaantui koulutuksen perusteella seuraavasti: 

 
Opintosuunta        lukumäärä 
 
- teletekniikka  418 
- sähkötekniikka    39 
- rakennustekniikka    19 
- lvi-tekniikka      6 
- auto- ja kuljetustekniikka    17 
- konetekniikka    16 
- muut      1 
yhteensä  516. 

 
Yhdistyksen säännöt 
 

Yhdistyksen säännöt laadittiin alunperin sellaiseen muotoon, ettei 
niihin ole tarvinnut useinkaan tehdä muutoksia. 
 
Tärkeimmät muutokset tehtiin vuonna 1956 yhdistyksen erotessa 
Virkamiesliitosta ja liittyessä Insinööriliittoon. 
 
Vuonna 1958 sääntömuutoksessa jaettiin vuosikokousasiat kah-
teen eri kokoukseen. 
 
Vuonna 1978 hyväksytyissä säännöissä olennaisinta oli johto-
kunnan nimenmuutos ja toimikauden jatkaminen kasivuotiseksi 
erovuoroisuusperiaatteella. 
 

Yhdistyksen toiminta 
 
Perustavassa kokouksessa ja säännöissä esitettyjä päämääriään 
on yhdistys pyrkinyt toteuttamaan monin eri keinoin ja vaihteleval-
la menestyksellä. 
 
Toteuttaessaan yhdistyksen tarkoitusperiä yhdistyksen luotta-
mushenkilöt joutuneet käymään lukuisia neuvotteluja eri työnan-
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tajatahojen ja muiden valtiovallan edustajien kanssa ja toisaalta 
monien eri yhdistysten, yhteisöjen ja virastojen kanssa. Ylivoi-
maisesti suurin osa neuvotteluista on koskenut palvelussuhteen 
ehtoihin liittyviä asioita, kuten palkkausta ja työehtosopimuksen 
sisältöä. 
  
Jäsenten valistustoimintaa julkaisujen puitteissa on vuosien mit-
taan toteutettu monella tavalla. 
 
Täydennyskoulutus on ollut yhdistyksen ohjelmassa alusta alka-
en hyvin keskeisenä. 
 
1970-1980-luvuilla on yhdistyksen tarjonnassa ollut työturvallisuu-
den, työsuojelun, virastodemokratian ja henkilöstöpolitiikan kehit-
tämistyötä ja itse toimintaa. 
 
Tutustumiskäyntejä jäsenten ammattiin liittyviin laitoksiin on ollut 
lähes vuosittain. 
 
Yhdistys jäsenineen on tehnyt useita ulkomaille suuntautuneita 
opintomatkoja mm v. 1949 Ruotsiin; v. 1951 Tanskaan, Belgiaan, 
ja Ranskaan; v. 1954 Neuvostoliittoon; v. 1971 molempiin Saksoi-
hin ja Puolaan; v. 1975 Unkariin ja Itävaltaan, v. 1977 Japaniin ja 
v. 1980 Amerikan Yhdysvaltoihin. 
 
Keskusliitot 
 
Vaikkakin yhdistys sai jo 14.2.1946 neuvotteluoikeudet valtioval-
lan kanssa, pidettiin tärkeänä liittyä johonkin suurempaan järjes-
töön. Niinpä vuoden 1947 vuosikokous teki päätöksen liittymises-
tä Virkamiesliittoon. Myöhemmin katsottiin kuitenkin jäsenten etu-
jen tulevan paremmin hoidetuksi Insinööriliiton piirissä, johon lii-
tyttiin 5.6.1956 ja erottiin Valtion Insinöörit VI ry:stä saman kuu-
kauden aikana. Palkkauksen ja taloudellisten kysymysten tultua 
yhä enemmän etusijalle katsoi yhdistys tarpeelliseksi olla perus-
tamassa Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:ä, mikä tapahtui 12.11. 
1961. VIL kuului VTK:hon (1956-1976) ja tämän kautta STTK:hon 
(1972-1976). Insinöörijärjestön liittyessä v. 1976 alussa Akavaan 
teki VIL myös omalta osaltaan saman sisältöisen ratkaisun 3.6. 
1976.  
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PTI:n työmarkkinallinen edunvalvonta on luovutettu laaja-alaisen 
henkilöstöryhmän järjestölle, 15.9.1993 perustetulle Tietoliikenne-
liitto TLL ry:lle. TLL kuuluu STTK:on, ensin Pardian ja vuodesta 
2004 alkaen Toimihenkilöunionin (TU) kautta.  
 
Oman ammattikunnan järjestöön IL:on ja UIL:on on PTI:llä ollut 
vielä ohut aatteellinen napanuora JIL:n sopimusjäsenyyksien 
kautta. Insinöörien yhdistys PTI jatkoi TeliaSonerassa työskente-
levien insinöörien yhdyssiteenä järjestäen ekskursioita ja tapaa-
misia, joissa työssä olevat ja seniorijäsenet voiva seurata teknii-
kan kehitystä ja kuulla uutisia telealalta. 
 
Kuitenkin jäsenyyksien hiipuessa PTI:ssä, se lopetti 31.12.2010 
toimintansa ja erosi JIL:stä. Osa PTI:n jäsenistä siirtyi Yleinen 
Insinööriyhdistys YIY ry:en säilyen siten JIL-UIL:ssa. 
 
PTI:n 60-vuotisesta historiasta vuosilta 1944-2004 kertoo laaja-
alaisesti vuonna 2007 toimitettu julkaisu "Tietotekniikkaa ja vies-
tintätaitoa". 
 
 
 
Lähteet:   
VIL:n 20 v-juhlajulkaisu ja vähäiseltä osin "Tietotekniikka ja vies-
tintätaitoa, PTI 60 vuotta"-kirja. 
 
 

-- -- -- -- -- 
 
 

PTI:n jäsenten työnantajana 
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5.   YHDISTYKSEN 50-VUOTISTA 
HISTORIAA  

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
  Esko Mälkönen 
  Järjestöneuvos 
  JIL:n kunniapuheenjohtaja 
  VIL+JIL:n puheenjohtaja 1985-1996
   
 

 
 
 
 
 
Valtion Insinöörien Liitto VIL r.y:n ja Julkisen 
alan Insinöörien Liitto JIL r.y:n toiminnasta ja 
merkityksestä  
 
 
Alkutaipaleelta 
 
Valtion Insinöörien Liitto VIL ry perustettiin 50 vuotta sitten hoita-
maan insinöörien edunvalvontaa. Insinööreinä tiedämme, että 
liiton perustaminen ei suinkaan käynnistänyt insinöörien edunval-
vontaa järjestäytyneessä muodossa. Valtakunnallinen Insinööri-
liitto perustettiin Tampereella 5. huhtikuuta 1919 nimellä Tampe-
reen Teknilliset ry. Varsinainen Insinööriliitto ry perustettiin 1954 
kahdessa perättäisessä yleiskokouksessa, jotka pidettiin maalis-
kuussa Helsingissä ja heinäkuussa Kotkassa.  
 
Insinööriliiton toiminnanjohtaja Jaakko Liede kutsui valtion palve-
luksessa olevia insinöörejä neuvottelutilaisuuteen 20.09.1961 
Insinööriliiton huoneistoon Ratakatu 9:ssä kahdeksalta eri hallin-
non haaralta. Paikalla oli yhteensä 13 edustajaa.  
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Toiminnanjohtaja Jaakko Liede kosketteli niitä syitä, jotka olivat 
aiheuttaneet kokouksen koolle kutsumisen. Valtion insinöörien 
työmarkkinallisen järjestäytymisen yhteydessä olisi selvitettävä, 
onko edullista hoitaa se Insinööriliiton organisaatiossa. Hän ilmai-
si epäilyksensä Insinööriliiton mahdollisuuksista hoitaa tasaver-
taisena osapuolena insinöörikunnan yleisiä laajakantoisia periaa-
tekysymyksiä, joilla luodaan pohja varsinaiselle työmarkkinatoi-
minnalle, mikäli se ryhtyy ajamaan voimakkaasti varsinaisia ta-
loudellisia etuja. Oli ollut jo nähtävissä teollisuuden suhtautuvan 
nurjasti tämänkaltaiseen kehitykseen. 
 
Toiminnanjohtaja Liede tarkasteli myös pohjoismaista korkeakou-
luinsinöörien käytäntöä. Näissä maissa oli vielä silloin erikseen 
järjestöt työmarkkinatoimintaa varten. Kuitenkin asiat hoidettiin 
suureksi osaksi yhteisestä toimistosta osittain saman johdon alai-
sena.  
 
Insinööriliiton kannalta kysymys oli jäsenkunnan kasvattamisesta 
ja sen ulottamisesta myös julkishallintoon ja työmarkkinaneuvot-
teluja käyvän yhteisön perustamisesta hoitamaan valtion palve-
luksessa olevien insinöörien taloudellisia etuja. Insinööriliiton toi-
minnanjohtaja Jaakko Liede näki jo silloin, että insinöörikunnan ja 
insinöörien arvostuksen kannalta yhteiskunnassa on suuri merki-
tys sillä, minkälaisissa ja -tasoisissa tehtävissä insinöörit erityi-
sesti valtiohallinnossa toimivat. 
 
Liiton perustaminen merkitsi lähinnä yhtenäisen ja koordinoidun 
edunvalvonnan järjestämistä valtion palveluksessa olleille insi-
nööreille ja toisaalta tästä syystä, tilannearviointia Insinööriliiton 
sisällä, kannasta varsinaisiin työmarkkina-asioihin ja jatkojärjes-
täytymiseen. Samaan aikaan oli keskustelua muidenkin koulutus-
tasojen toimesta tekniikan alueen edunvalvonnan järjestämisestä 
valtiolla. 
 
Kun Insinööriliitto oli perustettu, niin jo heti alkuvaiheessa se ryh-
tyi ajamaan teknillisen opiston suorittaneille pätevyyttä toimia val-
tion viroissa. Keisarillisessa asetuksessa ei ollut määritelty Tam-
pereen Teknillisestä opistosta valmistuville minkäänlaista oppiar-
voa.  
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Opiston opettajakunta teki v. 1919 virallisen aloitteen insinöö-
rinimikkeen käyttöönotosta, mutta se ei johtanut tulokseen. Tam-
pereen Teknillisten johtokunta kehotti v. 1925 jäseniään käyttä-
mään insinööri nimitystä tai vaihtoehtoisesti opistoinsinööriä. Tätä 
ennen Rautatiehallinto oli hyväksynyt insinöörit varikon esimie-
hiksi. Muilla julkishallinnon aloilla oli muutamia insinöörejä otettu 
töihin erivapaudella. Virallinen hyväksyntä saatiin vain kattilantar-
kastajan virkaan 1920 luvulla.  
 
Insinöörin tutkintonimike sai kuitenkin ratkaisunsa 17.12.1943. 
annetulla asetuksella, jonka mukaan teknillisessä opistossa suori-
tetaan insinööritutkinto ja teknillisessä koulussa teknikon tutkinto. 
Asetus koski takautuvasti myös aikaisemmin päästötutkinnon 
suorittaneita. Näin vahvistettiin käytäntö vuosikymmeniä kiistaa 
herättäneessä arvonimikysymyksessä ja helpotettiin insinöörien 
siirtymistä heille soveltuviin tehtäviin. 
 
Mielenkiintoinen lisäpiirre asiassa oli se, että puolustusvoimissa 
tunnustettiin teknillisen opiston antaman koulutuksen arvo ennen 
kauppa- ja teollisuusministeriötä. Jo helmikuussa 1941 annetussa 
asetuksessa määrättiin, että "samoin voidaan, milloin on puutetta 
insinööriupseerin virkoihin kelpoisista henkilöistä nimittää insinöö-
riupseerin virkoihin teknillisen opiston suorittanut henkilö”. 

 
Järjestäytymishaasteita 
 
Vuoden 1961 alkupuolella oli Valtion Diplomi-insinöörien (VDI) 
puheenjohtaja kutsunut edustajia Insinööriliitosta, Rakennushalli-
tuksesta ja Posti- ja lennätinhallituksesta yhteiseen neuvotteluun. 
Valtion teknillisten henkilöiden palkkauksen oli todettu jääneen 
huomattavasti jälkeen yleisestä palkkatasosta. Syyksi todettiin 
käydyssä keskustelussa se, että palkkauksen kehitys oli pelkäs-
tään virastojen asiana näiden esittäessä ehdotuksensa tulo- ja 
menoarvioon. Todettiin myös, ettei Virkamiesliitto, johon osa insi-
nööreistä kuului, ei voi ajaa yläpään palkankorotuksia, koska sen 
jäsenien palkkauksen painopiste oli alempana ja näin ollen insi-
nöörien oman työmarkkinajärjestön perustaminen oli tullut ajan-
kohtaiseksi. 
 
Tuolloin arvioitiin valtion palveluksessa olevan 440 insinööriä, 
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mikä riittäisi liittomuotoisen järjestön tarpeellisuuteen. Selvittelyä 
varten asetettu toimikunta esitti lopputoteamuksena Insinööriliitol-
le, että sen myötävaikutuksella perustettaisiin työmarkkinajärjes-
töihin kuuluva yhdistys, joka koostuisi eri hallinnonalojen yhdis-
tyksistä. Mukaan oli liitetty ehdotus perustettavan, valtion palve-
luksessa olevien insinöörien työmarkkinajärjestön sääntöjen peri-
aatepykäliksi.  
 
Toimikunta esitti aatteelliset ja taloudelliset asiat hoidettavaksi 
kahdessa eri organisaatiossa, Insinööriliitossa ja perustettavassa 
työmarkkinajärjestössä, joiden välillä olisi kuitenkin kiinteä yhteys. 
 
Teknillisiä toimihenkilöitä koskeva julkisen sektorin työmarkkina-
kenttä oli järjestön ensi vuosikymmenen aikana aikamoisessa 
käymistilassa, joka näyttää jatkuvan vielä tänäkin päivänä ainakin 
jossain muodossa myös yksityisellä sektorilla. Tilanne johtuu 
luonnollisesti siitä voimakkaasta murroksesta, mikä on tapahtunut 
erityisesti valtiolla tapahtuneesta kehityksestä ja työmarkkinoilla 
tapahtuneen neuvottelujärjestelmän muutoksesta johtuen. 
 
Ensimmäisen vuosikymmenen aikana Valtion Insinöörien Liitto oli 
mukana muitten teknillisten ryhmien kanssa perustamassa Valti-
on Teknillisten Neuvottelukunnan (VTN), joka seuraavana vuon-
na rekisteröitiin Valtion Teknillisten Virkamiesten Keskusliitoksi 
(VTK). 
 
Kun VIL:n jäsenyhdistysten jäsenistä 85 % päätyi Akavan kannal-
le, teki VIL:n liittokokous 03.06.1976 päätöksen purkaa olemassa 
oleva kaksoisjärjestäytyminen eroamalla VTK:sta. Päätös merkit-
si pitkän etsimisajan päättymistä valtion palveluksessa oleville 
insinööreille. Pienempi osa, vajaa 200 insinööriä kuitenkin päätti 
jatkaa edelleen VTK:ssa ja keskusjärjestö STTK:ssa. Päätöksen 
jälkeen on edunvalvonta hoidettu menestyksellisesti Akavan kaut-
ta nyt jo yli 35 vuoden ajan. 
 

Saavutettuja tuloksia 
 
Valtion palveluksessa olevien insinöörien asema, suhteellisen 
vähäisestä lukumäärästä huolimatta, on ollut keskeinen niin Insi-
nööriliiton kuin Akavankin toiminnassa. Kun liittyminen Akavaan 
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tapahtui, sai Akava sen myötä aiempaa merkityksellisemmän 
aseman valtion työehtosopimustoiminnassa sillä VIL:n jäsenistös-
tä valtaosa oli yksityisoikeudellisessa työsuhteessa. Myös Insi-
nööriliitto hyötyi merkittävästi valtion insinöörien tulosta sen jäse-
nyyteen sillä Insinööriliitto sai jäsenyyteensä insinöörijoukon, jolla 
oli selkeät työehtosopimukset. Insinööriliittohan tavoitteli työehto-
sopimuksia erityisesti yksityisille teollisuusaloille. Valtion Insinöö-
rien Liiton jäsenyhdistysten jäsenkunta hyötyi liittymissopimuk-
seen kuuluneesta virkamiehille osoitetusta kuoppakorotustakuus-
ta, jonka myötä palkkauksen kehitys oli 1970-luvun lopulla ja ko-
ko 1980-luvn ajan varsin hyvä. Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n 
panos oli keskeinen sekä IL:ssa että Akavassa, kun työaikalain 
soveltamisalan laajennusta valmisteltiin ja siitä päätettiin edus-
kunnassa vuonna 1989.  

 
Uusia haasteita 
 
Tilanne yhteiskunnassa oli VIL:n perustamisen aikaan hyvin eri-
lainen nykypäivään verrattuna. Valtion palveluksessa oli huomat-
tavasti nykyistä pienempi määrä henkilöstöä. Valtion virkamiehillä 
ei ollut varsinaista sopimustoimintaa ja työsopimussuhteista vä-
keä oli vasta hyvin vähän. Tilanne muuttui parin ensimmäisen 
vuosikymmenen aikana, jolloin valtion palveluksessa olevan hen-
kilöstön määrä kasvoi voimakkaasti ja oli 1990 - luvun alussa jo 
n. 200 000. Myös valtion palveluksessa olevien insinöörien määrä 
kasvoi, koska erityisesti ns. työvirastojen tekninen henkilöstö li-
sääntyi merkittävästi. VIL:n jäsenmäärä oli 1990-luvun alkupuolel-
la jo lähes 2000, kun se järjestöä perustettaessa oli vain hieman 
yli 300. 
 
Valtion palveluksessa ollut insinöörikunta joutui 1990–luvun alus-
sa yhdessä muun julkisen alan henkilöstön kanssa erittäin suur-
ten muutosten eteen, joista osa oli sellaisia, joita ainakin insinöö-
rien piirissä, oli pitkään tavoiteltu. Tällaisia asioita olivat mm. tu-
losohjauksen ja –palkkauksen ulottaminen valtion hallintoon, 
muodollisten kelpoisuusvaatimusten poistuminen.  
 
Kannatimme myös ns. työvirastojen (PTL, TVL, VR ja IH) kehit-
tämistä modernimpaan suuntaan. Nythän tämä kehitys on johta-
nut kehityksen myötä eräiltä osin pörssiyritykseksi asti. 
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Kehitys vaikutti myös sopimustoiminnan muutoksiin pois keskite-
tystä sopimustoiminnasta enemmän paikallisella tasolla tapahtu-
vaan sopimiseen. Tämä kehitys oli myös ollut VIL:n jäsenkunnan 
haluamaa sillä VIL:n ja nyttemmin JIL:n järjestäytymisrakenne oli 
alun perin rakentunut toimimaan esimerkiksi valtion virastotasolla 
tai työvirastotasolla. Kun VIL täytti 30 vuotta, sanoin silloin pitä-
mässäni puheessa, että hallinnon supistamiseen sekä työyhteisö-
jen kehittämiseen liittyvät toimet tulevat lähivuosina olemaan ni-
menomaan virasto-, laitos- ja liikelaitostasolla ratkottavia ongel-
mia, jotka edellyttävät koulutettujen henkilöstöryhmien yhteistyön 
ja työpaikkatasoisen toiminnan oleellista tiivistämistä ja parempaa 
organisointia. Tässä työssä on VIL:lla ja vuodesta 1996 JIL:lla 
ollut Akavassa ja myös Insinööriliitossa merkittävä tehtävä. Tämä 
siitä syystä, että liittomme järjestörakenne on edesauttanut vas-
taamaan nykyisen kaltaiseen sopimustoimintaan. 
 

Muutosten aika 
 
Keskusjärjestökenttä muuttui merkittävästi keskusjärjestö TVK:n 
kaaduttua. Isojen työvirastojen muuttuminen liikelaitoksiksi ja yh-
tiöiksi toi mukanaan paineita niissä erityisesti insinöörikunnalle. 
Suurin ja merkittävin lienee ollut, että teleala Suomessa avautui 
kilpailulle. Liikelaitosuudistus, jota VIL ja sen jäsenyhdistys Suo-
men PT Oy insinöörikunta ry (PTI) oli harkitusti ollut tukemassa, 
johtivat silloisen puheenjohtaja Magnus Lemströmin mukaan sii-
hen, että työtehtävät veivät yhä suuremman osan ajasta. Työtahti 
kiristyi kilpailun vuoksi ja tästä syystä Telen organisaatio oli sa-
neerattava. Vaikutusta PTI:n toimintaan oli myös sillä, että moni 
merkittävässä järjestön johtoasemassa oleva insinööri nimitettiin 
vaativiin tehtäviin, joista osa oli sellaisia, että se esti edunvalvon-
tatoimintaan osallistumisen työnantaja-asemaan joutumisesta 
johtuen. Yhä useammin oli vaikeaa saada PTI:n hallitus koolle 
täysimääräisenä, kun hallituksen jäsenten varsinaiset työtehtävät 
painoivat päälle. Oli myös selvästi nähtävissä tilanne, että kes-
kusjärjestöistä muut tanssivat SAK:n perässä. STTK ja Akava 
olivat mukana keskitetyissä TuPo-sopimuksissa vain sen takia, 
että ne eivät muuta keksineet. Yksilöllisiä ratkaisuja ei saatu ai-
kaan sisäisten ristiriitojen takia. Syntynyt tilanne johti neuvottelui-
hin laitoksen sisällä muitten järjestöjen kanssa ja aiesopimukseen 
uudesta järjestöstä Tietoliikenneliitosta (TLL). Asia oli VIL:n kan-
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nalta merkittävä sillä PTI:n jäsenkunta oli määrältään neljännes 
koko jäsenkunnasta. 
  
Kävin vuoden 1993 kevään aikana useita neuvotteluja VTK:n sil-
loisen puheenjohtajan Mikko Mäenpään kanssa tarkoituksena 
muodostaa Akavan ja VTK:n kesken ns. neuvottelukartelli valtion 
sektorille. Asia etenikin lupaavasti ja olimme jo sopimassa asian 
julkistamispäivän lehdistötilaisuuden, kun tahot, jotka eivät tästä 
pitäneet, estivät asian ilmoittamalla, että Akava ei tähän mukaan 
lähde. Tämä merkitsi sitä, että käytännössä koko PTI:n jäsenkun-
ta erosi VIL:sta ja Tietoliikenneliitto aloitti toimintansa vuoden 
1994 alussa. Alun perin koko PTI piti tässä yhteydessä lakkauttaa 
mutta pyynnöstäni PTI jäi järjestönä VIL:n jäseneksi muutaman 
jäsenen jäsenmäärällä.  
 
Insinööriliiton sisällä oli ollut jo jonkin aikaa keskustelun alla se, 
että julkisen sektorin järjestöillä Kunnan Insinöörit ja Rakennus-
arkkitehdit ry (KIRA):lla, Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit ry 
(AOI):lla ja VIL:lla oli jäsenmääräänsä nähden liian suuri edustus 
Insinööriliiton hallituksessa. Jäsenmäärällä mitaten se olikin totta. 
Kun asiassa ei oikein muuten mitään tapahtunut, kutsuin KIRA:n 
ja AOI:n puheenjohtajat neuvonpitoon ja ehdotin heille, että muo-
dostetaan Insinööriliiton sisällä yksi julkista sektoria edustava yh-
distys, joka muodostettaisiin yhdistämällä VIL, AOI ja KIRA yh-
deksi julkisen sektorin liitoksi. Tässä yhteydessä Insinööriliiton 
hallitukseen jäisi vain yksi julkista sektoria edustava hallituksen 
jäsen julkista sektoria edustavan varapuheenjohtajan lisäksi. Asi-
at etenivätkin kohtuullisen nopeasti niin, että vuoden 1996 alusta 
lähtien Insinööriliiton julkisen sektorin järjestönä ja jäsenenä oli 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry. Yhdistäminen tapahtui 
muuttamalla VIL:n nimi ja säännöt sekä hyväksymällä KIRA ja 
AOI järjestön jäseniksi. Syntynyt järjestö oli jäsenmäärältään 
hieman suurempi kuin VIL, huolimatta telealan jäsenistön eroa-
misesta. Tilanne jatkui kuitenkin vain muutaman vuoden, kun AOI 
liittyi Opetusalan Ammattijärjestöön (OAJ) ja erosi JIL:sta ja Insi-
nööriliitosta. 
 
Valtion Insinöörien Tukisäätiö 

 
Valtion Insinöörien Liitolle oli kertynyt hieman yli kolmenkymme-
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nen vuoden aikana varoja, joita ei haluttu kaikkia jättää uuteen 
järjestökoalitioon. Ehdotin VIL:n hallitukselle, että perustetaan 
säätiö, johon varat sijoitetaan. Sainkin tehtäväksi valmistella asi-
asta ehdotuksen hallitukselle. Laadin säätiön tarkoituksesta luon-
noksen ja valmistelimme Insinööriliiton hallintolakimiehen Eeva 
Laatikaisen kanssa säätiölle säännöt, jossa määriteltiin myös 
säätiön tarkoitus. 
 
Valtion Insinöörien Tukisäätiön tarkoituksena on tukea valtion 
palveluksessa olevien insinöörien työmarkkinallisia valmiuksia 
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä työkykyä ylläpitäviä ja 
parantavia lomatukistipendejä, myöntämällä stipendejä muiden 
tahojen järjestämään koulutukseen, järjestämällä tarvittaessa 
omaa koulutusta sekä työtaistelutilanteessa myöntämällä talou-
dellista tukea rekisteröidyille insinööriyhdistyksille. Säätiön hal-
lussa olevat varat on sijoitettava turvallisesti ja niin, että niiden 
arvo säilyy. 
 
VIL:n hallitus hyväksyi säännöt ja esitti ne liittokokoukselle, joka 
hyväksyi myös Julkisen alan Insinöörien liitto JIL ry:n säännöt ja 
uudet jäsenet sekä Valtion Insinöörien Tukisäätiölle säätiölle luo-
vutettavaksi peruspääomaksi 550 000 mk.  
 
Säätiölle valittiin viiden jäsenen hallitus. Hallitukseen valittiin 
PTI:stä, TIELI:stä, MPI:stä ja VRI:stä kustakin yksi jäsen. Viides 
jäsen valittiin ns. pienten yhdistysten ehdottama jäsen. Ensim-
mäiseen hallitukseen tulivat valituiksi Harri Savolainen (PTI), Ti-
mo Tampo (TIELI), Veikko Toivanen (VRI), Esko Mälkönen (MPI) 
ja Erkki Lehtimäki (TTI). Säätiön hallitus valitsee itse uuden jäse-
nen eroavan tilalle. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sinä 
vuonna, kun hän täyttää 70 vuotta. Säätiön hallituksen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittiin VIL:n kunniapuheenjohtaja Harri 
Savolainen. 
 
Säätiön toiminnan tarkoitus on toteutunut ainoastaan siltä osin, 
että työkykyä turvaavia lomatukistipendejä on myönnetty vuosit-
tain. Muita säätiön sääntöjen mukaisia toimintaan liittyviä tukia ei 
ole haettu tai myönnetty. Sääntöjen mukaan stipendejä tai muita 
toiminnan tarkoitukseen liittyvää varojen käyttöä voidaan toteut-
taa vain niistä varoista, joita säätiön pääomalla on voitu hankkia.  
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Voidaan katsoa, että säätiön sääntöjen mukainen varoista huo-
lehtiminen on toteutunut varsin hyvin. Jos otetaan huomioon 
Vuokatista kohta perustamisen jälkeen hankitun lomaosakkeen 
tämän hetkinen myyntiarvo, on säätiön varallisuus lähes kaksin-
kertaistunut perustamistilanteesta. 
 
Säätiön toiminnan kehittämiseen liittyviä ajatuksia 
 
Tukisäätiö hallitus järjesti seminaarin 19.05.2011 iltapäivätilaisuu-
tena, jossa pohdittiin säätiön toiminnan tarkoituksen laajentamista 
ja edelleen kehittämistä vastaamaan ympäristössä tapahtuneita 
muutoksia. Seminaariin kutsuttiin niitten yhteisöjen edustajia, jot-
ka olivat aikanaan perustamassa säätiötä ja säätiön hallituksessa 
olleet henkilöt. 
 
Tilaisuudessa todettiin, että säätiön säännöissä määriteltyjä toi-
minnan muotoja ei sinänsä ole tarvetta muuttaa mutta toimintaa 
voitaisiin ehkä hieman laajentaa koskemaan myös muunlaisia 
asioita. 
 
Valtion hallinto on viimeisen 25 vuoden kuluessa muuttunut mer-
kittävästi. Suuret työvirastot ovat muuttuneet liikelaitoksiksi ja osa 
valtion omistamiksi yhtiöiksi tai jopa pörssiyhtiöiksi. Suoraan val-
tion palveluksessa olevien insinöörien määrä on supistunut huo-
mattavasti, kun valtion virastojen ja laitosten lukumäärä on vä-
hentynyt.  
 
Valtion palveluksessa oleva insinöörikunta oli 50 vuotta sitten 
ensimmäisten joukossa, kun ns. ylemmät toimihenkilöt ryhtyivät 
harjoittamaan tehokasta työmarkkinatoimintaa. Suuren murrok-
sen kautta, joka on tapahtunut 1980-luvun lopulta lähtien, on 
muuttanut insinöörien työmarkkinakenttää valtion sektorilla niin 
paljon, että aiemmin edunvalvontaa hoitaneita yhdistyksiä on lak-
kautettu ja niitä on sulautunut toisiin työmarkkinatoimintaa harjoit-
taviin yhdistyksiin. Tapahtunut kehitys merkitsee sitä, että se kult-
tuuri, joka näissä n. 50 vuotta sitten syntyneissä yhdistyksissä 
syntyi, on ehkä vaarassa hävitä.  
 
Tämä kulttuuriperinteen taltioiminen ja säilyttäminen voitaisiin 
ottaa Valtion Insinöörien Tukisäätiön yhdeksi toiminta-alueeksi 
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entisten toimintaperiaatteitten lisäksi.  
 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n täyttäessä 50 vuotta, esi-
tän asian johdosta liiton johdolle ja sen jäsenkunnalle lämpimät 
onnittelut ja menestyksen toivotukset tuleville vuosikymmenille! 
 
........................................................................................................ 

 
Mervi Luostarinen,   Stig Landén 

Valtion Insinöörien Tukisäätiön loma-osake 
 
Valtion Insinöörien Tukisäätiöllä on omistuksessaan loma-osake 
Sotkamossa. Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin huoneisto A 2 
sijaitsee Vuokatin rinteiden välittömässä läheisyydessä. Loma-
osakkeen tulot kartuttavat säätiön varallisuutta ja kerätyillä tuloilla 
järjestetään toimintaa, joka tukee valtion palveluksessa olevien 
insinöörien työmarkkinallisia valmiuksia ja työssä jatkamista. 
 
Säätiö myöntää vuosittain stipendeinä loma-viikkoja huoneistos-
saan ja työmarkkinakoulutukseen tukea. 
 
Vuokraa lomaviikko, niin saat: 
- kooltaan 58 m2 suuruisen lomaosak-

keen (olohuone, tupa-keittiö, takka, 
makuuhuone, sauna ja parvi) 

-  majoitustilat kuudelle hengelle 
- loistavat ulkoilualueet ja harrastus-

mahdollisuudet niin kesällä kuin tal-
vella, sopivan etäisyyden päässä on 
Katinkullan kylpylä 

- erilaisia tapahtumia läpi vuoden 
- hyvät liikenneyhteydet. 
 
Hintatiedot ja varaukset:                      
Valtion Insinöörien Tukisäätiö  
c/o A-lomat ry 
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki 
puh. 0201112770, gsm 0405845399 
Mervi Luostarinen 
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Valtion Insinöörien Tukisäätiön loma-osake Vuokatissa, 
Lomakatti 2A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             kuvat:  A-lomat  
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Stig Landén 
JIL:n puheenjohtaja 

 
 
 
 

Nuo villit ja julkiset insinöörit 
 
 
Yllä oleva kepeä otsikko viittaa seuraavaan: 
 
"Villi" on hauska lyhenne Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:stä (vv. 
1961-1995). Tavallisesti "villi" tarkoittaa ammattiyhdistyksiin jär-
jestäytymätöntä henkilöä. VIL:in jäsenethän olivat aivan jotain 
muuta. Lyhenteen käytöstä saattoi syntyä huvittavia mielleyhty-
miä. 
 
"Julkiset insinöörit" tulee Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n 
ryhmittymän kansanomaisesta nimityksestä. Siitä vielä kevennet-
ty versio on "julkeat". Kuitenkin JIL on Nelos Plus TV-kanavaa 
siteeraten "Jotain ihan muuta = JIM !" 
 
 

VIL:n ja JIL:n edunvalvontaa jäsenistölle 
 
Nyt jäsenistö juhlii yhdistyksemme, VIL:n ja JIL:n, puolivuosisa-
taisia toiminnan vuosia. Ne vuodet ovat sisältäneet itse kullakin 
arkista aherrusta, puurtamista ja yhä enenevässä määrin kiireh-
timistä. Lutherilaisen oppimme sisäistäneenä, vain arkinen pon-
nistelu antaa meille oikeuden juhlia. Ja niinhän sen pitää ollakin. 
Siksi koko JIL:n jäsenistö, oto-toimihenkilöt ja -luottamusmiehet 
olemme juhlamme ja juhlajulkaisumme ansainneet.  
 
VIL ja JIL ovat aina muistaneet olevansa jäsenistöään varten. 
Edunvalvontayhdistystä ei ole ilman työtä tekeviä jäseniä. Yhdis-
tyksen olemassaolon tarkoitus ja oikeutus on ajaa jäsentensä 
etuja. Jäsenistön tarpeet lähettävät edusmiehensä neuvotteluihin 
ja lausuntoja kirjoittamaan. Tämän VIL-JIL on tuonut arjen edus-
tamisissa esille. Edunvalvonnassa on kuitenkin toimivaksi osoit-
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tautunut ns. ”pitkässä juoksussa” -metodi. Kaikkia taisteluja ei voi, 
eikä tarvitse voittaa, jos sillä turvaa mahdollisuuden kokonaista-
voitteiden edistämiseen. Yleensä huomennakin on taas neuvotte-
lu ja on parempi, että työnantajataho haluaa ja muistaa kutsua 
yhdistyksen edustajat mukaan.  
 
VIL-JIL:n yksin ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa aikaan-
saamat tulokset rohkaisevat ja kannustavat edunvalvontaan ja 
luovat uskoa vaikuttamisjärjestelmiemme toimivuuteen. 
 
Useat suuret henkilöstöalan hankkeet ovat julkishallinnossa kes-
täneet jopa 15 vuotta. Osa on ikuisia projekteja. Edunvalvontajär-
jestön on jaksettava toimia pitkäjänteisesti. JIL:n järjestötyöstä yli 
puolet kohdistuu tulevaisuuden haasteisiin, hankkeisiin ja niihin 
vaikuttamiseen. Kokemus, jatkuvuus ja uskottavuus korostuvat 
järjestötyössä. Jäsenen aikaperspektiivi ei yleensä ole näin pitkä. 
Tiliväli on melko realistinen yksikkö näissä yhteyksissä ja kol-
messa kuukaudessa merkittävämpikin palkankorotus unohtuu. 
Jäsen odottaa konkreettisia jäsenpalveluja tässä ja nyt sekä ni-
menomaan itselle. Rivijäsenen on vaikeampi hahmottaa koko-
naisjäsenistölle saatavaa hyvää ja etenkin kaukana tulevaisuu-
dessa mahdollisesti realisoituvaa arvon nousua. 
 
JIL toimii kuitenkin parhaan kykynsä ja panostuksensa avulla jä-
senistön pitkäkestoisen kokonaisedun hyväksi. Silloin tällöin em-
me voi toimia yhden yksilön halujen mukaisesti, jos se on vaaran-
tamassa jäsenistön valtaosan etuja. Valveutunut jäsen ei tee jär-
jestäytymispäätöstään halvimman jäsenmaksun, polttoaine- ja 
vakuutusetujen sekä vastaavien oheistuotteiden mukaan. Tulok-
sellista edunvalvontaa insinööreille eivät tee matka- ja vakuutus-
myyjät, vaan Akavan kolmanneksi suurin jäsenjärjestö Uusi Insi-
nööriliitto UIL ry ja siihen järjestäytyneet insinöörijärjestöt JIL:n 
tavoin. Vain tätä kautta on todellisia mahdollisuuksia ajaa insinöö-
rien kestävän kehityksen koulutus-, teollisuus- ja palkkapolitiik-
kaa. 
 
Henkilöstöjärjestöillä on oikeus sopia osasta virkojen palvelus-
suhteen ehdoista ja työsopimuspuolella sitä laajemmin, Sopimi-
nen on neuvottelutoimintaa ja työnantajalla on pääsääntöisesti 
isännän oikeudet ratkaisuissa, etenkin puolustushallinnon alan 
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virka- ja tehtävärakenteiden sekä taloudellisten vaikutusten ra-
hoittamisessa. Vain edunvalvontajärjestöillä, -tavoitteilla ja –neu-
votteluilla on mahdollisuus vaikuttaa.  
 
Järjestöponnistuksin ei saada kaikkia tarpeellisia tavoitteita toteu-
tetuksi. Silloin tällöin pitää kuitenkin todeta, että ”ei tullut ihan tak-
kia, mutta liivit kumminkin”. Torjuntavoittoja ei arvosteta tarpeek-
si. Kentällä ei ehkä tunnetakaan niitä riittävästi. Niistä informointi 
jäsenistölle on myös ongelmallista, ettei tule paljastettua missä 
”paraatiovi on auki”. Lopullisena tavoitteena meillä pitää tietenkin 
olla sellainen onnistumisvisio, että joskus työnantajan edustaja 
avaisi tilaisuuden sanoilla ”Voi hyvät ja kalliit työntekijät !” 
 

Julkisen sektorin insinöörit osana yhteiskuntaa  
--  järjestökentän tuella 
 
Alla oleva kuva Tekniikka ja talous -lehden tilastotieto elokuussa 
2011 osoittaa valtion ja kunnan insinöörien palkkatason osuuden 
vähäisyyden julkishallinnon kestävyysvajeen synnyttämiseen. 
 

 
 
Yllä esitetystä julkisen sektorin palkkatasojen "vajeesta" johtuen 
on julkisen sektorin edunvalvonnalle tarvetta ja oikeutettu tilaus. 
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Julkishallinnon insinöörit eivät ole yksin, erillisiä insinöörejä valti-
on, kunnan ja liikelaitoksien sisällä ja arvoympäristössä, vaan 
ovat osa yhteiskunnan insinöörikuntaa. Siksi laaja-alaisesti toimi-
vat edunvalvontaorganisaatiot, JIL-UIL-JUKO ja Akava, eivät salli 
tehdä yksittäisillä hallinnon aloilla kaikkien sektoreiden valtakun-
nallista keskitasoa olennaisesti heikompia palvelusuhteen ehtoja 
koskevia sopimuksia. Tämä napanuora on olennaisen tärkeä. 
Akavan ja Uusi Insinööriliiton laatimista arvostetuista palkkatilas-
toista saadaan luotettavaa vertailupohjaa. Yksityisalojen insinöö-
rien markkina-arvo ja palkkavertailtavuus on selkätukena neuvo-
teltaessa julkishallinnon toimialojen kilpailukyvystä insinöörien 
rekrytoinnissa ja pidossa.  
 
Tilastot osoittavat nytkin julkishallinnon insinöörien palkkatason 
olevan suurimmillaankin vain kaikkien insinöörien palkkakäytän-
nön keskimediaanin tutumassa. Siis julkisen sektorin vaativimmat 
insinööritehtävät yltävät palkallisesti vain keskivertotasolle! Tar-
kastellessamme vain hallinnon alan sisällä insinöörien palkkata-
soa verrattuna muiden henkilöstöryhmien keskiarvoihin, voidaan 
se nähdä tyydyttävämpänä, joskaan tehtävien vaativuuteen näh-
den ei kadehdittavana. Tässä yhteydessä oikeudenmukaisuuden 
kokeminen on hyvin subjektiivinen ja jopa abstraktinen käsite. 
Onko tilanne näennäinen, vai sijoitetaanko insinöörit väärille teh-
tävätasoille? Tekeekö julkisen sektorin insinööri siis ”väärän” si-
sältöisiä vai väärin arvostettuja töitä, kun ei yllä lähellekään yh-
teiskunnan arvoittamia insinööripalkkatasoja. Esimerkiksi puolus-
tusvoimien linjaorganisatorinen ja esimiesvaltainen rakenne, 
etenkin rauhan aikana, todennäköisesti vaikuttaa siellä asiaan. 
Kukapa ratkaisisi tämän iäisyyskysymyksen? 
 
Julkishallinnossa toimivat insinöörit eivät ole toistaitoisia ja suoja-
työpaikkalaisia. On tiedostettava, että virkamiehen on ensi oltava 
täysipainoinen ammattilainen (insinööri) ja sen lisäksi tunnettava 
alan laaja juridiikka sekä toimittava puolueettomana veronmaksa-
jien palvelijana. Siis julkishallinnon tuotokset eivät ole taloudelli-
sen hyödyn ja voiton tuottamista omistajatahoille.    
 
Julkisen sektorin eräät työnantajat painottavat alkupalkkatasoja 
sellaiseksi, että uusia insinöörejä saadaan kohtuudella rekrytoi-
tua. Talossa pysyminen onkin sitten pääasiassa muiden tekijöi-
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den, kuin pelkän palkkatulon, varassa. Olisivatko ne mielekkäät 
tehtävät, hallinnonalojen viehätys, puolison tulot jne.? 
 

Järjestöaktiivejamme arvostetaan 
 
Yhdistyksemme aktiivit ovat ponnistelleet oman toimen ohella 
jäsenistön hyväksi. Se on ollut lähes korvaamatonta työtä, talou-
dellisessakin mielessä. Rasittavuudestaan ja vastuullisuudestaan 
huolimatta, tai juuri siksi, järjestötyö on palkitsevaa. Se antaa ar-
vokkaita näkymiä omaa työsarkaa ja -ympäristöä laajempiin ko-
konaisuuksiin. Järjestöaktiivit ovat lähes poikkeuksetta onnistu-
neet myös työtehtävissään ja ovat arvostettuja henkilöitä vaiku-
tusalueillaan. VIL-JIL on saanut nauttia näiden henkilöiden pa-
nostuksesta. 
 
Aina on löytynyt halukkaita VIL-JIL:n hallitukseen ja luottamusteh-
täviin, joskus vaaleillakin valikoitavaksi asti. VIL-JIL:llä on ollut 
asettaa vuosikymmenien aikana kyvykkäitä ja kouliintuneita jär-
jestöaktiiveja ylempien järjestötasojen käyttöön, merkittävillekin 
posteille. Kouliintumiseen vaikuttaa julkisen sektorin virkamies-
mäinen asioidenkäsittelykulttuuri, joka edellyttää täsmällistä teks-
tin ja puheen formulointia sekä oikeudenmukaista ja tasapuolista 
kansalaisten palvelua juridisesti kestävällä tavalla. 
 
Järjestöjemme luottamustehtävät ovat, näemmä, joltinenkin käy-
tännön järjestökorkeakoulu ja valmentaja. Toisaalta tämän mah-
dollistaa jäsenistömme ”hyvä materiaali”, noin urheilukielellä il-
maistuna. Erinomaisen hienona esimerkkinä VIL-JIL:läisen aktii-
vin menestymisestä järjestöuralla on Tasavallan Presidentin 
myöntämä järjestöneuvoksen arvonimi JIL:n kunniapuheenjohtaja 
Esko Mälköselle. MPI, JIL, IL ja Akava olivat arvonimiesityksen 
allekirjoittajat. 

 
Järjestöketjusta voimaa 
 
Kuluneen 50 toimintavuoden aikana VIL ja JIL ovat voineet ajaa 
julkisen alan insinöörikunnan tavoitteita Insinööriliiton/Uusi Insi-
nööriliiton, Akavan ja JUKO:n keskeisissä toimielimissä. Tämän 
on mahdollistanut toimiva järjestäytymisketju ja erinomaiset yh-
teistyö- ja henkilösuhteet aina keskusjärjestöömme asti. Ei ole 
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yks’ eikä kaks’ kertaa, kun JIL:n, IL/UIL:n, JUKO:n ja Akavan pu-
heenjohtajat ovat henkilökohtaisesti läsnä ollen tai viestiyhteyksin 
edistäneet arvovallallaan ja taidoillaan jäsenyhdistyksensä VIL-
JIL:n asioita, kun asiat ovat olleet meille niin tärkeitä. Heidän an-
siostaan ovat eduskunnankin ovet jäsenyhdistyksille auenneet. 
Erityinen kiitos osoitettakoon näille puheenjohtajille tästä tuesta. 
He eivät ole jättäneet meitä arjessa yksin, eikä nyt 50-vuotis-
juhlassakaan. Olkaamme luottamuksenosoitusten arvoisia. 
 
Edellä kuvattu järjestäytyminen ja sen tuoma lisävoima ja –arvo 
ovat koituneet merkittävästi yhdistyksemme eduksi. Se on tehnyt 
VIL-JIL:n vaikuttavuudesta ja painoarvosta julkishallinnossa ja 
sen järjestökentässä paljon jäsenmääräänsä suuremman. Kaikis-
sa asioissa ei näin ole, mutta niissä asiayhteyksissä, jotka ovat 
meille tärkeitä, on se huolellisesti huomioitu. 
 
Viimeisimpiä osoituksia julkisen sektorin asemasta ja edunval-
vonnan arvottamisesta Uusi Insinööriliiton sisällä on v. 2011 ke-
vätedustajakokouksessa tehty päätös, joka määritti yhdelle kol-
mesta varapuheenjohtajasta toimenkuvaksi julkinen sektori toimi-
kaudella vv. 2012-2015. Tämä päätös sai lähes varauksettoman 
kannatuksen kokousedustajilta. Tästä näkemyksellisestä kannan-
otosta kiitos UIL:n alueyhdistyksille. Annamme sille arvoa ja 
teemme puolestamme parhaamme yhteistyön syventämiseksi 
keskusliittomme yksityissektorin ja alueyhdistysten toimijoihin.   

 
Tavoitteellinen tulevaisuus 
 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:llä on konkreettisia lähiajan 
tarpeita ja tavoitteita. Haasteina voidaan nähdä julkishallinnon 
taloudelliset säästötoimet, rakennemuutokset, aluehallinnon uu-
delleenjärjestelyt, liikelaitostamiset, palvelukeskusten integroinnit, 
kumppanuushankkeet, tuottavuusohjelman edellyttämät henkilös-
tövähennykset, alueellistamispolitiikan aiheuttamat paikkakunta-
siirrot, uusien palkkausjärjestelmien kehittäminen ja keskinäinen 
synkronointi sekä myös insinöörien sotilasviranhaltijoiden, siviili-
virka- ja työsopimussuhteisten asema ja arvostus hallinnonalan 
sisällä  ja heijastuksineen niiden insinööritehtävien kilpailukykyyn. 
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Näitä muutostekijöitä ei tässä juhlakirjoituksen yhteydessä käsi-
tellä syvemmin. Ne haasteet meillä ovat aina keskuudessamme 
arkena. Eräitä horisontissa näkyviä kauaskantoisia kiintopisteitä, 
kulmakiviä tai ainakin kangastuksia ovat: 
-  Ammattikorkeakoulun perus- ja jatkotutkintojen tunnustaminen 

alemmaksi ja ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi myös käytän-
nössä julkishallinnoissa. 

-  Saumaton järjestöketju perusjärjestöstä keskusjärjestötasolle ja 
päinvastoin muodostaa halutun, kestävän ja lisäarvoa monin-
kertaistavan vaikutuskanavan. 

-  Julkishallinnon perusjärjestön ja sen jäsenten järjestäytymisen 
tärkeys valtakunnallisiin keskusjärjestöihin palvelussuhteen 
ehtojen ja kilpailukyvyn vertailtavuuden ja seuraavuuden var-
mentamiseksi yli virastorajojen. 

-  Keskitetyn tulosopimuksen syntyminen turvaisi parhaiten virka- 
ja työehtosopimusten sisällön ja tason kehittymisen valtion ja 
kunnan hallinnon aloilla. Niiden säästöbudjettien paineet vai-
keuttavat pelkkien virasto/liittokohtaisten neuvottelujen tulok-
sia. 

- Luottamusmiesten, yhteistoimintaelinten ja tehtävänvaativuu-
den arviointiryhmien jäsenten kouluttaminen. 

 
Valtion Insinöörien Liitto JIL vakiinnutti järjestö- ja edunvalvonta-
asemansa toimintansa kahden ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana, vuosina 1961-1980. Kolmannen vuosikymmen alku oli 
toiminnan ja neuvottelujärjestelmän seestymisvaihetta, joka olikin 
kaikista vastuksista huolimatta tuloksellista aikaa. Siirryttäessä 
liiton neljännelle vuosikymmenelle, 1990-luvulle, talouden lama, 
valtiotalouden säästötoimet ja työnantajan rationalisointi- sekä 
toiminnan kehittämistoimet edellyttivät edunvalvontayhdistyksiltä 
aivan uutta ponnistusta säilyttääkseen edes osan entisistä palve-
lussuhteen ehtojen tasosta. 
 
Vuosina 1995-1996 VIL laajeni osan kuntasektorillakin toimivien 
insinöörien mukaan tullessa Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL 
ry:ksi. Silloin juuri oli selviydytty syvimmästä lamasta. Valtion ja 
sen hallinnonalojen taloudenpitoon oli kuitenkin jäänyt pysyvä 
muutos. Enää henkilöstöjärjestöjen päällimmäisinä toimintoina ei 
ollut kuoppakorotusten kohdentaminen omilleen. Jälkeen oli jääty 
yhteiskunnan palkkatasoista siinä määrin, että työmarkkinoiden 
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osapuolet Valtion ja Kunnan työmarkkinalaitosten kera totesivat 
julkishallinnon palkkatasojen merkittävän jälkeenjääneisyyden. 
Se johti pariin otteeseen VALPAS- ja KUNPAS-lisärahoitukseen. 
Sen jaosta heti aluksi esim. MPI:n puheenjohtaja nukkumattoman 
yön ponnisteli hyvällä menestyksellä jäseniensä eduksi. Sen an-
siosta puolustusvoimissa insinööritutkinnon suorittaneille avautui 
ensimmäisen ja ainoan kerran A27-palkkaluokka ja saatiin lisää 
pari A26. 
 
Kun siirryttiin uudelle vuosituhannelle, haasteita ja ponnisteltavaa 
on riittänyt pienelle aktiiviselle yhdistyksellemme aivan tarpeeksi. 
Rutistamaan on jouduttu viime vuosina monessa suuressa hank-
keessa ja loputtomien muutosten paineessa. Päällimmäisenä oli 
jäsenistöjämme koskevien uusien palkkausjärjestelmien kehittä-
minen, joka sekin vei eräissä virastoissa jopa maagiset 15 vuotta.  
 

Julkishallinto puristuksessa 
  
Nyt 2010-luvulla on valtion hallinnon suuressa uudistuksessa,  
ELY- ja AVI-hallinnoissa aloitettu uusi kierros palkkausjärjestel-
mien synkronoinnissa eri virastojen yhdistyttyä.  
 
Viime vuosien jäsenkuntaamme koskettavia merkittäviä muutok-
sia ovat julkishallinnon rakennemuutokset ja toimenpiteet siirtää 
teknillistenkin palvelujen tuottamista strategisille kumppaneille tai 
ulkoistaa kokonaan yksityissektorin tuottajille. Osa entisistä eh-
dottomasti viranomaistoimintaan kuuluvista ja virkavastuulla teh-
tävistä yhteiskunnan palveluista on nyt annettu sitä vasten perus-
tetuille liikelaitoksille tai yksityissektorin toimijoille.  
 
Edelle mainittu ulkoistaminen ei sinänsä ole ollut liittomme yksit-
täisille henkilöjäseninsinööreille välttämättä huono kehitysaskel. 
LTY-sektorilla (Liikenne- ja eritysalojen työnantajat) ja yksityisissä 
firmoissa on osaavat insinöörimme saaneet teknisiä kykyjään ja 
tuloksentekoaan vastaavia tehtäviä sekä sen mukaisesti julkista 
sektoria joustavampaa ja kilpailukykyisempää palkkaa. Toisaalta 
palkka ei tule enää systemaattisella ja seikkaperäisellä virkaehto-
sopimuksella määritettynä. 
 
Julkishallinnon supistaminen on kylläkin vaikuttanut voimakkaasti 
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JIL:n jäsenyhdistysten ja niiden henkilöjäsenten määrän piene-
nemiseen. JIL:stä on lähtenyt 2000-luvulla monta pitkäaikaista ja 
suurehkoakin jäsenyhdistystämme liikelaitostamisen seuraukse-
na, kun niiden sopimustoiminta siirtyi JUKO:lta YTN:n yksityistoi-
mialan piiriin. Siksi noita jäsenyhdistyksiä siirtyi JIL:stä Helsingin 
Insinöörit HI ry:en, jatkaen siellä kuitenkin omina alayhdistyksinä, 
jäsenten ollessa samalla HI:n henkilöjäseniä. Siirtyneitä ovat 
Rautateiden Insinöörit VRI ry, Ilmailulaitoksen Insinöörit ry (ILLI) 
eli entinen Ilmailuhallinnon Insinöörit ry (IHI) ja Tie- ja Liikennein-
sinöörit ry (TIELI):stä puolet Destia Oy:n perustamisen myötä 
sekä Senaattikiinteistöt Oy:n syntymisen myötä Rakennus- ja 
kiinteistöalan Insinöörit ry (RAKI) lopetti toimintansa.  

JIL:in on jäänyt valtion ulkoistamisesta huolimatta A-katsastus 
Oy:ssä toimiva Katsastusinsinöörit ry (KATSI) ja Inspecta Oy:ssä 
toimiva Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry (TTKI). 
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:ssä on säilynyt merkittävä 
osa Millog Oy:en siirretyistä insinöörijäsenistä. Tämä oli seurauk-
sena siitä, että puolustusvoimissa toimivat jäseniään luovuttavat 
henkilöstöyhdistykset, JUKO (plm Ari Rautakorpi) ja MPI (pj Stig 
Landén), solmivat joulukuussa 2008 Millog Oy:n yrityskohtaiset 
ylempien toimihenkilöiden työehto-, luottamusmies- ja yhteistoi-
mintasopimukset neljävuotisen siirtymäkauden ajaksi. Sen jäl-
keen sopimuksen hallinta siirtynee YTN:lle. MPI muutti sääntönsä 
mahdollistamaan puolustusvoimille palveluja tuottavissa yrityksis-
sä työskentelevien insinöörien jäsenyyden.  

Kaikki muutkin, vielä valtion ja kunnan hallinnoissa toimivat, jä-
senyhdistyksemme ovat kohdanneet jäsenmääriensä vähenemis-
tä samassa suhteessa, kun hallinnoilla on henkilöstön vähentä-
misvelvoitteita ja rationalisointihankkeita. 

JIL:llä on tilausta 
 
Kaikesta edellä kuvatuista JIL:n toimintakentän ja -ympäristön 
voimakkaista muutoksista huolimatta, tai oikeastaan juuri siksi 
JIL:n ja UIL:n vahvalle edunvalvonnalle julkisen alan insinöörien 
osalta on tarvetta.  
 
Kuten JIL:n kunniapuheenjohtaja Esko Mälkönen on tähdentänyt, 
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niin julkisen sektorin insinöörien asema julkishallinnossa on koko 
insinöörikunnalle hyvin tärkeää. Se peilaa insinöörien yleistä ar-
vostusta yhteiskunnassa ja siten on yksityisalojen insinööreille 
sekä Uusi Insinööriliitolle merkityksellistä. Keskusliiton kannattaa 
tukea pientä, mutta sitäkin näkyvämpää osaa insinööriyhteisöstä. 
 
Vuonna 2007 JIL:n silloinen puheenjohtaja Ari Rautakorpi luon-
nehti JIL:n toimintaa ja roolia seuraavasti: 
  
"Julkisella sektorilla toimivien insinöörien muodostamien jäsenyh-
distysten rooli on ollut erittäin merkittävä, kun tarkastellaan insi-
nöörikunnan edunvalvontaa ja työmarkkinatoimintaa kokonaisuu-
dessaan. Tämän toiminnan avulla on saatu myöskin yksityisen 
puolen toimijoille ”taustatukea” heidän pyrkimyksille turvata ja 
kehittää omaa aluettaan.  
 
Edunvalvonta on toimintana mielenkiintoinen työsarka, sillä siinä 
ei kukaan pärjää yksin, vaan yhdessä työskennellen saadaan 
aina parhaat tulokset aikaan. Ilman hyviä ja toimivia vaikutus-
kanavia kaikkiin suuntiin ei jäsenkunnan asemaan voida turvata.  
 
Julkisen sektorin tilanne on muuttunut ja muuttuu voimakkaasti. 
Toimintoja ja palveluja, jotka perinteisesti on tuotettu omin voimin, 
on ulkoistettu, yhtiöitetty tai siirretty kumppaneille. Jäsenten 
edunvalvonta on tässäkin tilanteessa pystyttävä turvaamaan ja 
sopeuttamaan edunvalvonnan toimintamallit vastaamaan näihin 
tarpeisiin." 
 
JIL:n puheenjohtaja Stig Landén linjasi vuonna 2010:  "JIL:n pyr-
kimyksenä on luoda hyvät ja luottamukselliset suhteet niihin si-
dosryhmiin, joiden kanssa tätä erittäin vaativaa edunvalvontatyö-
tä tehdään tänään ja tulevaisuudessa jäsenkuntamme hyväksi." 
 
Tämän artikkelin tahallisen kepeästä otsikosta "Nuo villit ja julki-
set insinöörit" huolimatta, uskon artikkelin sisällön antavan ym-
märtää toimintamme vakavuuden. Työmarkkinaedunvalvontaa 
tekevien järjestöjen, kuten JIL:n, luottamushenkilöitä mitataan 
yhdistyksen vaaleilla parin vuoden välein. Siinä välissä on jäsen-
kunnalle tuloksellisuus osoitettava ja luottamus aina uudestaan 
ansaittava ja ylläpidettävä.  
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Stig Landén 
VIL:n hallituksen jäsen vuoden 1995 

jatkaen sen jälkeen JIL:n hallituksessa 

 

 

 

 

 

 

Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n historiikki 

sen toiminta-ajalta, vuosilta 1961-1995 
 

 

VIL 1.  Historiikin laadinta 

Tämän Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n historiikin olen laatinut 
pääasiassa koostamalla käytössäni olevista eri historiikkilähteissä 
jo aiemmin kirjoitetuista artikkeleista, joissa on käsitelty Valtion 
Insinöörien Liittoa ja sen toimintaympäristön historiaa. Lähdekir-
joitukset ovat niin ansiokkaita katsauksia, että ne ovat syytä tulla 
tässä VIL ry:n historiikissa kootusti esitettyä muodostaen yhdiste-
tyn laajan kuvan järjestön kokonaistoiminnasta. Historiikkiin olen 
lisäksi kirjannut VIL:n arkistomateriaalista tutkimiani aiheita ja 
asioita. [SL] 

Kunkin kirjoituskappaleen loppuun olen merkinnyt siinä kappa-
leessa pääasiassa käyttämäni lähteen koodin. Lähdeluettelo on 
kirjoituksen lopussa. [SL] 

Tätä VIL:n historiikkia täydentää erinomaisesti tässä kirjassa 
(JIL:n 50 v-juhlajulkaisu) oleva Esko Mälkösen artikkeli ”Valtion 
Insinöörien Liitto VIL r.y:n ja Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL 
ry:n toiminnasta ja merkityksestä”. Siinä esitettyjä kirjauksia ei ole 
toistettu tässä historiikissa, vaan asian omaisissa kohdissa on 
viitattu mainittuun Mälkösen artikkeliin. [SL]    
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Valtion Insinöörien Liitto VIL ry 

 

Valtion Insinöörien Liitto VIL ry toimi 12.11.1961 – 31.12.1995, eli 
34 vuotta, valtion palveluksessa olevien insinöörien ja viimeisinä 
vuosina myös muiden ylempien toimihenkilöiden muodostamien 
yhdistysten ammatillisena keskus- ja etujärjestönä. VIL on ollut 
jäsenyhdistystensä yhdyselin, edustanut jäsenyhdistyksiä sekä 
valvonut ja kehittänyt yhdistystensä jäsenten oikeudellisia, am-
matillisia ja sosiaalisia etuja.  
 
VIL:n sääntöjä muutettiin vuoden 1994 lopulla ja nimi vaihdettiin 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:ksi. JIL aloitti sillä nimellä 
toimintansa vuoden kuluttua 1.1.1996 ja toimii vahvasti edelleen.  
 

VIL 2.  Julkisen sektorin virat   
 
Insinööritutkinnolla oli aluksi ja melko pitkäänkin vaikeuksia pääs-
tä valtion virkoihin. 
 
Tampereen teknillisen opiston perustamisen (1.9.1912) jälkeen ei 
pätevyysvaatimuksia julkisen sektorin virkoihin muutettu. Teknilli-
sestä korkeakoulusta ja teollisuuskouluista valmistuvien päte-
vyyksistä virkoihin oli säädökset olemassa. [3.4] 

 
Insinööriyden kentän byrokraattisesta osasta muodostui vähitel-
len suomenkielisten, Teknillisen korkeakoulun tutkinnon suoritta-
neiden insinöörien hallitsema alue. Ruotsinkielisten suuntautues-
sa teollisuuteen Teknillisen korkeakoulun suomenkielisten insi-
nöörien vakavimmaksi haastajaksi virkapaikkojen hallinnasta käy-
tävässä kilpailussa olisivat voineet kohota Tampereen teknillisen 
opiston insinöörit. Mahdollista kamppailua ennakoiden Tampe-
reen teknilliset -yhdistys käynnisti vaatimusliikkeen valtion virko-
jen avaamiseksi opiston tutkinnon suorittaneille. Ns. ensimmäisen 
tasavallan aikana jatkettiin venäjänvallan aikana syntynyttä käy-
täntöä rajata valtion insinöörivirat vain Teknillisen korkeakoulun 
tutkinnon suorittaneille, mikä sulki kilpailevan suomenkielisen in-
sinööriryhmän byrokraattisen kentänosan ulkopuolelle. Lisäksi 
eräillä valtiollisilla säädöksillä teknillinen opisto määriteltiin Teknil-
listä korkeakoulua "alapuolelle". Opisto määriteltiin oppilaitoksek-
si, jonka tutkinnon suorittaneella oli mahdollisuus opintojen jat-
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kamiseen Teknillisessä korkeakoulussa. Opistoinsinöörien todel-
lisiin opiskelumahdollisuuksiin viimeksi mainitulla päätöksellä ei 
ollut sanottavaa merkitystä, virkapätevyyden määrittelylle kylläkin. 
[12] 
Tekniikan alan ammattinimikkeiden sekavuus kuvasi 1900-luvun 
alussa alan sekavaa koulutustilannetta. Yleisnimikkeenä teknii-
kan ammattilaisille käytettiin sanaa teknikko, joka esiintyi muun 
muassa Tampereen teknillisen seuran perustamiskokouksen kut-
sussa. Työnjohto- eli mestaritason yläpuolelle kehittyneen keski- 
ja ylemmän johdon henkilöstöstä alettiin kuitenkin pian käyttää 
insinööri-nimikettä. Sotien välisenä aikana tämä vakiintui nimen-
omaan teknisen opiston pidemmän kurssin suorittaneiden nimik-
keeksi, mutta vasta vuonna 1940 valtiovalta vahvisti nimikkeen 
insinööri teknisen opiston pidemmälle ja nimikkeen teknikko lyhy-
emmälle kurssille. [13 Wikipedia] 
 

Edistystä tapahtui puolustusvoimissa 1930-luvulla jätettyjen mie-
tintöjen ansiosta ja vuonna 1941 annettiin asetus, jonka mukaan 
insinöörejä voitiin ylentää insinöörimajureiksi saakka. [3.4] 
 
Posti- ja lennätinlaitoksessa perustettiin vuonna 1937 annetulla 
asetuksella useita insinöörivirkoja. Samoihin aikoihin hyväksyttiin 
Tampereen Teknilliset ry:n (Insinööriliiton edeltäjä) esityksestä 
insinöörit myös autokatsastusmiehiksi ja seuraavana vuonna va-
kaajiksi. Apulaisammattientarkastajan virkapätevyys saatiin vuon-
na 1945. [3.4]

 

 
Insinöörien virkakelpoisuusasia eteni lähes lopulliseen ratkai-
suunsa, kun vuonna 1956 hyväksyttiin useita vuosia istunut ns. 
Kuusiston komitean mietintö. [3.4]

  
 
Edellä olevaa aihetta täydentää Esko Mälkösen artikkeli tässä 
kirjassa. 

 
VIL 3.  Liiton perustaminen  

Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen artikkelin ”Alkutaipaleelta”-
luku valaisee valtion insinöörien ja Insinööriliiton pohdintoja, esi-
selvityksiä ja valmistelutyöryhmän toimeksi saantia tulevan liiton 
käynnistämiseksi syksyllä 1961.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Teknikko
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Keskustelujen jälkeen päätettiin perustaa asiaa valmistelemaan 
viisijäseninen toimikunta, johon kuuluivat Eitel Suni Merenkulku-
hallituksesta, Oiva Koistinen Posti- ja lennätinlaitoksesta, Veli 
Alanko Tie- ja vesirakennuslaitoksesta, Erkki Laanti Valtion rauta-
teiltä ja Toivo Rytkönen Puolustuslaitoksesta. Samalla kokous 
evästi toimikuntaa erityisesti sääntöjen tarkoitus- ja jäsenyyspy-
kälien osalta. [1.1] 

Valtion Insinöörien Liiton perustava kokous voitiin pitää 12.11. 
1961 klo 14.00 alkaen. [1.1] 

 
Valmistelevan toimikunnan perustelut ja ehdotukset perustamis-
kokoukselle olivat seuraavat Insinööriliiton ja perustettavan työ-
markkinajärjestön kesken: 
 
Insinööriliitto loisi edellytyksiä valtion insinöörien työmarkkinajär-
jestön toiminnalle mm. seuraavin toimenpitein: 
- Pyrkimällä pitämään insinöörien tason korkealla. 
- Avaamalla uusia mahdollisuuksia aluevaltauksille. 
- Hoitamalla käytännön toimia. 
- Saattamalla insinöörit yhä enemmän yleiseen tietoisuuteen. 
- Vaikuttamalla opistojen opetusohjelmiin. 
- sekä kaikki ne asiat, jotka tulevat työmarkkinajärjestöltä (TMJ) 

IL:n hoidettavaksi. [1.1] 

Kaavailuissa valtion insinöörien työmarkkinajärjestön johtokunnan 
tärkeimmistä tehtävistä kuvastuu sen ajan päällimmäiset ongel-
mat: 
- Johtokunta kokoontuu tarpeen tullen ja seuraa päivän tapah-

tumia, mm. ovatko nousut markkamääräisiä vai prosentuaali-
sia. 

- Laatii erilasia tilastoja vuosien varrelta sekä seuraa niiden 
avulla palkkatason kehitystä. 

- Tutkii työpaikoilta tulleet ilmoitukset syntyneistä erimielisyyk-
sistä sekä pyrkii sovitteluin ratkaisuun. 

- Esittelee taso- ja kuoppakorotukset, virkojen perustamiset ja 
porrastukset. 

- Antaa tietoja eri virastoille menoarvion laadinta-aikana. 
- Käsittelee Insinööriliitosta tulevat asiat. 
- Sekä tilanteen niin vaatiessa voi esittää vaatimuksia, jopa uh-

kauksia. [1.1] 
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Kyseisen ammattijärjestön tavoitteena oli alun perin edunvalvon-
nan hoitaminen. [5.1] 

 
Perustajajäseneksi ilmoittautuivat aluksi:  [1.1] 

- Posti- ja lennätinlaitoksen Insinöörikunta ry (PLLI) 
      liittyi VIL:in 12.11.1961, perustettu 29.8.1944,  
      IL:n jäsen vuodesta 1956 [IL50v] 

(Nimi muutettu Posti- ja telelaitoksen insinöörit ry:ksi  v. 1980 
ja myöhemmin Suomen PT Oy:n Insinöörikunta ry:ksi) 

- Tie- ja vesirakennushallinnon Insinöörit ry (TVHI) [IL50v] 

      liittyi VIL:in 12.11.1961, perustettu 27.3.1960, [IL50v]
  

      (Nimi muutettu 26.2.1976 Tie- ja vesirakennuslaitoksen 
      Insinöörit ry:ksi (TVLI) ja v. 1993 Tielaitoksen Insinöörit ry:ksi.  
      Nimi muutettu myös JIL ry:n aikana 1.1.2001 
      Tie- ja liikenneinsinöörit ry:ksi, TIELI)  [13]   
- Valtion Insinöörit ry (VI) 
      liittyi VIL:in 12.11.1961, perustettu v. 1962 [IL50v]  

 
Sittemmin jäseneksi liittyivät lisäksi: [1.1] 

- Rautateiden Insinöörit ry (RI, myöhemmin VRI) [1.1]
 

        liittyi VIL:in v. 1962, perustettu v. 1955,  
        ensirekisteröinti 1.3.1956, jäseniä v 1972 oli 126. [IL50v]    
- Maatalous- ja metsähallituksen insinöörit ry 

   liittyi VIL:in v. 1966, erosi jonkun ajan päästä  
- Maanpuolustuksen Insinöörit ry (MPI)  

   liittyi VIL:n v. 1967, perustettu 5.2.1967.  
- Valtion ammattientarkastuksen Insinöörit ry (VATI) 

   liittyi VIL:in 1.1.1970, perustettu 14.8.1970,  
   (Muutti nimensä 1973, ensirekisteröinti 22.10.1973    
   Työsuojelu- ja terveyshallinnon insinöörit ry:ksi (TTI) 
    ja on 18.11.2010 alkaen Aluehallinnon Insinöörit AHI ry)   

- Rakennushallituksen insinöörit ja arkkitehdit ry (RAI) [1.1] 
        liittyi VIL:in v. 1971.  

- Rakennushallinnon rakennusarkkitehdit ja insinöörit ry 
 (RAI)  perustettu 17.12.1973  [1.8]   (Onko kahdella viimeksi mai-
nitulla, jotain keskinäistä yhteyttä, ei ole kirjoittajan tiedossa.) 

- Ilmailuhallinnon Insinöörit ry (IHI),  
   perustettu ja liittyi VIL:n vuonna 1972 

- Vesihallinnon Insinöörit ry (VHI) 
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- Paineastian tarkastuslaitoksen tekniset ry  
    jätti 4.4.1974 jäsenhakemuksensa VIL:in.  
   Yhdistys rekisteröitiin 22.5.1974. 

- Valtion Yleinen Insinööriyhdistys ry (VYIY) 
   perustettu vuonna 1978 

- Säteilyturvallisuuslaitoksen Diplomi-insinöörit ja Insinöö-
rit ry (STLI),  perustettu vuonna 1980. 

(VIL:n jäsenenä nimillä 
v. 1983 Säteilyturvalaitoksen Insinöörit ry ja  
v. 1989 Säteilyturvakeskuksen Insinöörit ry, STUKI) 

- Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry (MKM) 
    liittyi vuonna 1985 

- Katsastusinsinöörit ry (KATSI)  
    liittyi vuonna 1985. 

Valtion Insinöörit ry nimisen kokoomayhdistykseen kuului jäse-
niä Rakennushallituksesta, Merenkulkuhallituksesta, Tullihallituk-
sesta, Liikenneministeriöstä, Sisäasiainministeriöstä, Oikeusmi-
nisteriöstä, Vankeinhoitolaitoksesta, Paineastioiden tarkastuslai-
toksesta, Valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta, Maatalousko-
neiden tutkimuslaitoksesta, Geologisesta tutkimuskeskuksesta, 
Autorekisterikeskuksesta ja Teknillisestä korkeakoulusta. [VI] 

Valtion Insinöörit ry:n 10.6.1968 kirjatuissa säännöissä oli mm.: 

1§   Yhdistyksen nimi on Valtion Insinöörit r.y. [VIL] 

2§  Yhdistys voi liittyä Insinööriliitto ry nimiseen yhdistykseen, 
joissa näissä säännöissä käytetään nimitystä LIITTO. Yh-
distys voi liittyä myös muihin vastaaviin keskusliittoihin.  

3§  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyseli-
menä ja valvoa heidän yhteisiä sekä sosiaalisia, että am-
matillisia etuja ja pyrkimyksiä, sekä edistää teknillistä ja 
henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan 
yleisesti. [VIL] 

4§  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeily-
jä, tiedotus-, esitelmä-, kokous-, kurssi-, neuvonta-, koulu-
tus- ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa muillakin vastaavilla 
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tavoin valistustyötä, voi antaa lausuntoja ja tehdä esityk-
siä. [VIL] 

Valtion Insinöörit ry:n rekisteröinnin viivästyttyä päästiin Valtion 
Insinöörien Liitto rekisteröimään vasta runsaan vuoden kuluttua 
perustavasta kokouksesta 13.2.1963, rekisteröintinumerolla 
85701. [1.1][VI] 

Maanpuolustuksen piirissä työskennelleet kuuluivat aluksi jäseni-
nä Valtion Insinöörit ry nimiseen kokoomayhdistykseen. Oma yh-
distys, Maanpuolustuksen Insinöörit ry (MPI) perustettiin vasta 
1967. Suurin syy oman yhdistyksen perustamiseen oli, että Puo-
lustusvoimat alkoi teknistyä voimakkaasti, mikä merkitsi insinöö-
rien lukumäärän merkittävää lisääntymistä hallinnonalalla. [5.1]

  

Liiton nimessä päädyttiin Valtion Insinöörien Liitto ry (VIL) kannal-
le. Mukana olivat myös vaihtoehdot Valtion Insinööriyhdistys ja 
Valtion Insinöörien Keskusliitto. [1.1] 

Liiton perustamisen yhteydessä 12.11.1961 nimettiin väliaikainen 
johtokunta hoitamaan asioita vuosikokoukseen asti. Puheenjohta-
jaksi valittiin Eitel Suni Merenkulkuhallituksesta. Johtokunnan 
jäseninä olivat V. Alanko /TVH, L. Samila /PTH, R. Tuulos /PL, E. 
Laanti /VR, T. Turunen /Autokatsastus, V. Himanen /Ammattien-
tarkastuslaitos, V. Haapaniemi /Ammattikoululaitos ja V. Piitulai-
nen /TVH. [1.1]

   

 
VIL 4.  Liiton säännöt 
 
VIL:n ensimmäiset säännöt rekisteröitiin vuonna 1963. Kymme-
nen vuoden kuluttua niitä oli tarvetta tarkistaa. Sääntömuutokset 
hyväksyttiin 1.3.1973. Seuraavassa otteita liiton säännöistä:  [VIL] 

"Yhdistyksen nimi on Valtion Insinöörien Liitto r.y. [VIL] 

Liiton tarkoituksena on toimia valtion palveluksessa olevien insi-
nöörien muodostamien jäsenyhdistystensä yhdyselimenä ja am-
matillisena keskusjärjestönä, edustaa niitä sekä valvoa ja kehittää 
niiden jäsenten oikeudellisia, ammatillisia, palkallisia ja sosiaalisia 
etuja. [VIL] 
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Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee esityksiä ja aloitteita, 
käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, edistää liiton tarkoitusta pal-
velevien yhdistysten syntyä ja kehitystä sekä harjoittaa valistus-, 
opinto-, julkaisu- ja kustannustoimintaa. [VIL]    

Liitto sovittelee ja sopii jäsenkunnan sille osoittamista tai sille 
keskusjärjestönä muuten kuuluvista asioista. [VIL] 

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä valtion virastojen ja laitosten 
palveluksessa olevien insinöörien muodostama rekisteröity yhdis-
tys. [VIL] 

Jäsenyhdistysten tulee toimia liiton tarkoituksen ja sääntöjen mu-
kaisesti, noudattaen näihin sääntöihin perustuvia päätöksiä sekä 
pyrkiä kaikin tavoin toiminnassaan edistämään liiton tarkoituksen 
toteuttamista." [VIL]  

VIL 5.  Liiton alkutaipaleelta 

VIL:n juoksevat asiat hoidettiin Insinööriliiton kautta. Liiton talous 
hoidettiin vuoteen 1963 saakka Insinööriliiton prosenttipalautuksil-
la. Siitä eteenpäin erillisellä jäsenmaksulla, joka v. 1964 oli 2 mk.  
Ensimmäisen vuoden aikana puuhattiin rekisteröintiasioiden ja 
jäsenyhdistysten mukaan saamista. [1.1] 
 
VIL ajoikin sitten itsenäisesti jäsentensä etuja valtion laitoksissa 
laitoskohtaisesti, mutta pyrki samalla koordinaatioon valtakunnal-
lisesti. [3.1] 

 
Vuonna 1964 oli liitto julistamassa hakusaartoon Tie- ja vesilai-
toksen (TVL) virat päivärahakysymyksestä. [1.1] 

Vuonna 1964 liitto asetti neljä toimikuntaa, joiden tehtävänä oli 
useita tärkeitä perusselvityksiä:  

- Insinöörien palkkaluokkiin sijoittelu TMAE:ä varten. 
- Valtion insinöörien palkkatilaston 1950-1963 laatiminen. 
- Di-ins-Tekn-Rkm-palkkaselvitys 1956-1963. 
- Valtion teknillisten liiton perustamiskysymys. [1.1] 
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Vuonna 1964 tehty palkkaselvitys osoitti insinöörien sijoittuvan 
virka-asteikossa hyvin kapealle palkka-alueelle suhteessa muihin 
teknisiin ryhmiin. [1.1] 

Koulutus- palkka- palkkalka painopiste 
ryhmä luokat kpl pl.             .      
DI A25-A30 
 B1-B5 11 29,4 
Ins. A22-A25 4 23,9 
Tekn. A15-24 10 19,8 
rak.mest A16-A25 9 18,4   [1.1] 

VIL katsoi, että insinöörien palkkaluokkien skaalan ylärajan olisi 
tullut olla oikeutetusti A30. [1.1] 

Vuonna 1964 VIL lähestyi valmistuvia insinöörejä informaatiopa-
ketilla valtion ”kapeasta leivästä”. [1.1] 
 
Seuraavien vuosien toiminnan painopisteitä olivat lähinnä: 
- neuvotteluoikeuskysymys 
- palkkauksen jälkeenjääneisyys 
- virka- ja työsopimussuhdelinjan valinta 
- apulaisinsinöörinimikkeen poistaminen 
- insinöörilisäkysymys. [1.1] 

VIL 6.  VIL:n järjestäytyminen 
 
Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen artikkelin ”Järjestäytymis-
haasteita”-luku valaisee tätä aihepiiriä.  
 
Myöhemmin oli eräisiin valtion virastoihin ja laitoksiin perustettu 
rekisteröityjä insinööriyhdistyksiä, joista eräät kuuluivat työmark-
kinakeskusjärjestöihin, erityisesti Virkamiesliiton jäsenyyteen. [1.1] 

14.11.1965 rekisteröityyn Valtion Teknillisten virkamiesten 
Keskusliitto ry:n (VTK) jäsenyhdistyksiksi tulivat Valtion Diplo-
mi-insinöörien Liitto (VDIL), Valtion Insinöörien Liitto (VIL), Valtion 
Rakennusmestarit ja Valtion Teknikoiden Liitto (VTL). Tärkein 
tavoite VTK:lla oli neuvotteluoikeuksien saaminen muiden kes-
kusjärjestöjen rinnalle. VTK:ssa toimivat VIL:n edustajina Suni, 
Tuulos ja Ekberg. [1.1] [14]   
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Valtion Insinöörien Liitto ajoi itsenäisesti jäsentensä etuja valtion 
laitoksissa laitoskohtaisesti, mutta pyrki samalla yhteistoimintaan 
valtakunnallisesti ja hoiti työmarkkinallisen edunvalvontatoimin-
tansa Valtion Teknillisten Virkamiesten Keskusliiton (VTK) kautta. 
[5.1] 

Maanpuolustuksen Insinöörit ry:n edustajat olivat alusta asti mer-
kittävässä roolissa Valtion Insinöörien Liitossa ja Valtion Teknillis-
ten Virkamiesten Keskusliitossa (VTK). Maanpuolustuksen Insi-
nöörit ry:n ensimmäinen puheenjohtaja Kalle Tuulos toimi Valtion 
Insinöörien Liitto ry:n puheenjohtajana kymmenen vuoden ajan eli 
koko sen ajan, minkä jäsenyys VTK:ssa kesti. [5.1] 

 
VIL:n johto piti STTK:on liittymisen jälkeenkin tiivistä yhteyttä In-
sinööriliittoon, joka ajoi koko ajan voimakkaasti mm. julkisen sek-
torin palveluksessa olevien vakanssipolitiikkaa. [3.1] 
 
Yhteydenpitoa helpotti se, että Insinööriliiton työmarkkinaratkaisu-
ja kehittävä, silloinen sen varapuheenjohtaja Oiva Koistinen ja 
VIL:n varapuheenjohtaja Harri Savolainen olivat samassa työpai-
kassa. [3.1] 
 
VIL:n piirissä oltiin koko STTK:on kuulumisen ajan tyytymättömiä 
sen työmarkkina-asioiden hoitoon, etenkin sekalinjaiseen, insi-
nööreille epäedulliseen palkkapolitiikkaan. STTK toimi melko 
avoimesti insinöörejä vastaan myös mm. metsäinsinöörikysymyk-
sessä. Laajempiakin tavoitteita oli. Harri Savolaisen haastattelu-
lausunto TOKA-lehdessä 4/81 on kuvaava – ammattikunta aiottiin 
sananmukaisesti litistää puun ja kuoren väliin. [3.1] 

 
Insinööri- ja diplomi-insinööriryhmät Suomen Teknillinen Seura ry 
(STS), Valtion Diplomi-insinöörien Liitto ry (VDL), Kuntatekniikan 
Akateemiset KIA ry, Insinööriliitto ry (IL), Valtion Insinöörien Liitto 
ry (VIL) ja Kuntien insinöörit ry (KI) keskustelivat samoihin aikoi-
hin ns. DILL-yhteistyön puitteissa asioidensa järjestämisessä. 
Myös Akava-keskusjärjestö oli esillä, mutta kariutui Akavan jä-
senrajaan teknikoiden ja rakennusmestareiden osalta. VIL:n jä-
senyhdistyksistä olivat lähes kaikki kuuluneet jo Insinööriliittoon ja 
vuonna 1975 VIL liittyi kokonaisuutena Insinööriliittoon. [1.1] 
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Maanpuolustuksen Insinöörit ry:n edustajat äänestivät Insinööri-
liittoon ja Akavaan liittymisen puolesta. Maanpuolustuksen Insi-
nöörit ry:n jäsenkunta jakaantui ratkaisussa kahtia sillä osa jä-
senkunnasta erosi ja perusti uuden yhdistyksen Puolustushallin-
non insinöörit ry:n (PHI), joka jäi edelleen VTK/STTK:n jäseneksi. 
Jakaantuminen vastasi tarkalleen sitä tulosta, joka saatiin päätös-
tä edeltäneellä jäsenäänestyksellä. Maanpuolustuksen Insinöörit 
ry:n jäsenmäärä oli ennen keskusjärjestövaihdosta 199 ja sen 
jälkeen 164. Suurin ongelma tästä aiheutui työehtosopimusasioi-
hin, koska kummassakin järjestössä puolustushallinnon piirissä 
oli järjestömuutoksen jälkeen kutakuinkin yhtä monta työsopi-
mussuhteista insinööriä.  [5.1]

  
 
IL:n ja KAL:n liittymistä Akavaan osattiin ilmeisesti myös enna-
koida, koska VIL:n jäsenyhdistykset liittyivät IL:on jo vuonna 
1975, vaikka edunvalvonta säilyikin STTK:ssa. Tätä kaksoisjär-
jestäytymistä kesti sitten runsaan vuoden. [3.1]   
 
Perusratkaisua oli pohdittu pitkään, eikä se ollut sinänsä helppo. 
VIL:n tuonaikainen puheenjohtaja Kalle Tuulos oli periaatteessa 
STTK:n kannalla ja varapuheenjohtaja Harri Savolainen Insinööri-
liiton kannalla. Tämä pitkitti ratkaisua. Valtion Insinöörien Liiton 
puheenjohtaja Kalle Tuuloksella oli myös merkittävä asema 
VTK:ssa. Todettakoon tähän, että sama epävarmuus ilmeni myös 
Insinööriliitossa. Useat henkilöt ovatkin todenneet, että Oiva Kois-
tisen henkilökohtainen näkemys Akavan paremmuudesta olikin 
ratkaiseva. Jos Koistinen olisi päätynyt STTK:n kannalle, olisi 
valinta ollut se. [3.1] 
 
VIL:n päätökseen vaikutti ratkaisevasti Insinööriliiton terävöitynyt 
työmarkkinaprofiili sekä näkemys Akavasta insinööreille parem-
min sopivana keskusjärjestönä. [3.1] 

 
Akavalaisten koulutusrakenne sekä näkemykset koulutettujen 
palkkapolitiikan hoidosta vastasivat hyvin VIL:n tavoitteita.  [3.1] 

 
VIL 7.  Jäsenmääräkehitys 
 
Valtion palveluksessa olevien insinöörien määrä kasvoi VIL:n his-
torian aikana moninkertaiseksi. Liittoa perustettaessa arvioitiin 
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valtion palveluksessa olevan 300 – 400 insinööriä. Akavaan liityt-
täessä vuonna 1976 määrä oli noin 1200 ja vuonna 1.1.1994 
VIL:n jäsenmäärä oli 1924,  

[3. sivu 120] 
 
1980-1990-luvun taitteessa valtiohallinnon entisten suurten työvi-
rastojen muuttuessa liikelaitoksiksi (Posti-Tele, TVH ja VR) ja 
myöhemmin valtion yhtiöiksi, ryhdyttiin näitä liikelaitoksia tehos-
tamaan ja toimintaa muuttamaan myös liiketaloudellisesti kannat-
tavammiksi. Tämä merkitsi, että henkilöstöä supistettiin huomat-
tavasti, jolloin niissä myös insinöörien määrän kasvu taittui ja al-
koi jopa laskea. [5.1] 
 
Puolustushallinnossa tapahtui samaan aikaan Puolustusvoimien 
teknistymisestä johtuen päinvastaista kehitystä. Tämä merkitsi 
Maanpuolustuksen Insinöörit ry:n jäsenmäärän voimakasta kas-
vua. [5.1]

  
 
 
 
  

 VIL:n JÄSENYHDISTYKSET ja -MÄÄRÄT Lyhenne Perust

Ammattillisten oppilaitosten Insinöörit AOI ry AOI 1987

Ilmailuhallinnon Insinöörit ry IHI 1972

Katsastusinsinöörit ry KATSI 1984

Kunnan Insinöörit ja rakennusarkkitehdit ry KIRA 1984

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry MPI 1967

Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry MKM 1966

Paineastiain Tarkastuskeskuksen Tekniset ry PTLT 1974

Posti- ja lennätinlaitoksen Insinöörikunta ry PLLI 1944

Posti- ja telelaitoksen Insinöörikunta ry PTI 1982

Rakennushallinnon Rakennusarkkitehdit ja -insinöörit ry RAI 1973

Rakennus- ja Kiinteistöalan Insinöörit ry RAKI 1996

Säteilyturvallisuuslaitoksen Insinöörit ry STLI 1980

Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry STUKI 1988

Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry TTKI 1985

Teknillisen Tarkastuskeskuksen Tekniset TTT

Tie- ja vesirakennushallinon Insinöörit ry TVHI 1960

Tie- ja vesirakennuslaitoksen Insinöörit ry TVLI 1976

Tielaitoksen Insinöörit ry TIELI 1993

Valtion Ammattientarkastuksen Insinöörit ry VATI 1970

Työsuojelu- ja terveyshallinnon Insinöörit ry TTI,TTHI 1973

Rautateiden Insinöörit ry RI, VRI 1955

Valtion Insinöörit ry  VI 1961

Valtion Yleinen Insinööriyhdistys VYIY ry VYIY 1978

Vesihallinnon Insinöörit ry  VHI
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VIL:n jäsenyhdistysten jäsenmääriä vuosina 1961-1978 
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VIL:n jäsenyhdistysten jäsenmääriä vuosina 1979-1996 
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VIL 8.  Järjestöllinen asema   
  
VIL:n asemaa Insinööriliitossa alettiin selvittää vuonna 1976 ase-
tetussa työryhmässä. [3.1] 

 
Kesäkuun 1976 jälkeen on VIL, Insinööriliiton valtionsektorin 
edustajana, hoitanut asiansa menestyksellisesti Akavan kautta. 
Liitto sai tässä yhteydessä edustajansa Insinööriliiton hallitukseen 
ja puheenjohtajan työryhmään, Valtion neuvottelukuntaan ja työ-
suhdeasianjaostoon. VIL oli mukana Insinööriliiton alueyhdistyk-
sissä ja piiritoiminnassa. 15 vuotta kestänyt neuvotteluoikeusky-
symys sai täten ratkaisunsa ammattikunnan yhtenäisyys säilyttä-
en.  [1.1] [3.1] 
 
VIL:llä oli 1980-luvun alussa kaksi järjestöllistä päätavoitetta. Ne 
olivat puheenjohtajan arvon nostaminen liitossa sekä järjestöde-
mokratian lisääminen. Päätoimisesta puheenjohtajasta alettiin pu-
hua jo vuosikymmenen alkuvuosina ja esityksen siitä teki vuonna 
1983 silloinen puheenjohtaja Harri Savolainen. Organisaatiomuu-
tos toteutui sitten periaatteessa vuonna 1985. [3.1] 

 
VIL:n voimahahmo Harri Savolainen toimi Insinööriliiton hallituk-
sen jäsenenä vuosina 1975-1989 ja puheenjohtajana vuosina 
1985-1989. Esko Mälkönen toimi Insinööriliiton hallituksen jäse-
nenä vuosina 1983-1994 ja 1997-2005 sekä varapuheenjohtaja-
na vuosina 1988-1994 ja 1997-2005. [3] [5.1] 

Keskusjärjestö Akavan hallitustasolla VIL:llä oli edustaja vuodes-
ta 1988 lähtien.  Esko Mälkönen oli myös Akavan hallituksen va-
rapuheenjohtajana vuosina 1990 – 91.  

Järjestökokonaisuuden vahvistaminen nähtiin 1990-luvun alussa 
jatkossa keskeisiksi tavoitteiksi. [3.1] 

Vuonna 1994 piti haastattelussa VIL:n puheenjohtaja Esko Mäl-
könen VIL:n järjestöllistä asemaa periaatteessa hyvänä sekä sa-
moin vaikutusmahdollisuuksia Insinööriliitossa ja Akavassa. Ilman 
merkittävää asemaa Insinööriliitossa ja Akavassa, olisi yhdistyk-
sen jäsenille eräitten tärkeitten edunvalvontakysymysten hoitami-
nen ollut huomattavasti vaikeampaa ja ehkä jopa mahdotonta. [3.1] 
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Järjestökentän murrosvaiheessa kärsinyt yhteistyö muiden tek-
nisten ryhmien kanssa käynnistyi jälleen 1980-luvulla useimmissa 
virastoissa. Se vaatii työpaikkakohtaisen toiminnan tiivistämistä. 
VIL:n organisaatio vastasi tuolloin, vuonna 1994, jo hyvin vaati-
muksia, mutta keskusjärjestö Akavalta odotettiin nopeampaa ke-
hitystä. [1.1]  [3.1] 

 

VIL 9.  Työmarkkinaedunvalvontaa  
 
Suomalainen työehtosopimusjärjestelmä on aika nuori. Suo-
men Työnantajain Keskusliitto STK ja Suomen Ammattiyhdistys-
ten Keskusliitto SAK solmivat talvisodan keskellä 1940 niin sano-
tun tammikuun kihlauksen, jossa STK tunnusti SAK:n neuvotte-
luosapuoleksi. [5.1] 

 
VIL:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 1984 todetaan työmarkki-
natoiminnan olevan liiton päätoimintasektori. [VIL] 
 
Liitto laatii ja ylläpitää tarvittavia tilastoja päätoiminta-alueilta, ku-
ten palkkauksesta, tehtäviin sijoittumisesta insinöörien ja raken-
nusarkkitehtien määristä organisaatioissa ja tarpeellisista erillis-
kysymyksistä. [VIL] 
 
Tavoitteena oli, että liiton edunvalvontatoiminta tulee hoitaa siten, 
että liitto voi kaikissa olosuhteissa edustaa koko valtionhallinnon 
insinöörikuntaa. [VIL] 

 
9.1  Virkamiesten sopimustoiminta  
 
Valtion palveluksessa olevien toimihenkilöiden palkkaus perustui 
aiemmin vain julkisoikeudelliseen virka- tai työsuhteeseen. 
Myöskään varsinaisia virkaehtoja sääteleviä sopimuksia ei ollut, 
vaan virkamiesten palkkaus määräytyi yksipuolisilla määräyksillä. 
[5.1] 

 
Näin ollen aluksi oli voimassa lähes kaikkia kattava virkamies-
käytäntö, jossa toimittiin ao. lainsäädännön puitteissa ja edelly-
tettiin valtion kanssa sopimusta. Keinot olivat tällöin varsin rajalli-
set, koska myös työnantajan päätösvalta oli rajoitettu. [15] 
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Vuonna 1943 hyväksyttiin valtion viran ja toimen haltijain neuvot-
teluoikeuslaki, jonka avulla pyrittiin välttämään ristiriitoja ja saa-
maan molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Neuvotteluoike-
us ei ollut tarkoitettu yksityisille virkamiehille vaan yhteisölle, joka 
häntä edusti. Yhdistyksen neuvottelukelpoisuus edellytti valtio-
neuvoston hyväksymistä. Neuvotteluoikeus mahdollisti suullisesti 
neuvotella valtioneuvoston tai toimialansa hallituksen kanssa ”pe-
riaatteellisista tai muutoin yleisluontoisista virkaan tai toimeen 
ottamista, virka- ja työsuhdetta sekä palkkausta koskevista asi-
oista”. Neuvotteluoikeudet olivat mm. Insinööriliitto ry:llä ja Rauta-
teiden Insinöörit ry:llä vuonna jo vuonna1956. Insinööreistä suurin 
osa oli virkasuhteessa ja näin ollen pääasialliset toimenpiteet oli-
vat tällä suunnalla. [15]  

  
Eräillä valtion hallinnon aloilla toimivilla insinööriyhdistyksillä, jos-
kin siihen aikaan niitä oli vain muutama, oli neuvotteluoikeuksia 
hallinnonalansa kanssa. Posti- ja telelaitoksen Insinöörit ry sai 
neuvotteluoikeudet valtiovallan kanssa jo 14.2.1946. Vuoden 
1955 lopulla perustetulle Rautateiden Insinöörit r.y:lle myönsi Val-
tioneuvosto neuvotteluoikeudet Rautatiehallituksen kanssa 18.10. 
1956. [14] [1. PTI] 
 
Vuonna 1964 säädettiin ns. menettelytapalaki, jonka mukaan 
valtion virkamiesten palkantarkistukset seurasivat jatkossa teolli-
suustyöntekijöiden palkkojen muutoksia vuotuisen ansiotason 
muutosvertailun perusteella. Palkkojen tarkistuksista sovittiin val-
tioneuvoston – käytännössä valtiovarainministeriön – ja virka-
miesten keskusjärjestöjen välisellä sopimuksella. Näin valtion 
virkamiesjärjestöt saivat ensi kerran laillisen, joskin rajoitetun so-
pimusoikeuden. [11]

  

 
Valtion palveluksessa olevien toimihenkilövirkamiesten varsinai-
seen sopimustoimintaan siirtyminen tapahtui vielä myöhemmin. 
Ensimmäiset virkaehtosopimukset tehtiin vasta 1970-luvun 
alussa, pitkäaikaisten neuvottelujen tuloksena syntyi Valtion vir-
kaehtosopimuslaki 16.11.1970. Tämän perusteella allekirjoitet-
tiin 16.12.1970 mm. seuraavat sopimukset: 
- Valtion yleinen virkaehtosopimus 
- Ikälisäjärjestelmän uusimista koskeva virkaehtosopimus 

- Valtion virkamiesten luottamusmiessopimus. [5.1] [14]
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Valtion virkaehtosopimusasetus annettiin 2.7.1971 
 
VES:n neuvottelu- ja sopimustoiminta keskitettiin supistamalla 
sopimuskelpoisten järjestöjen määrä neljään. Sopimuksen osa-
puolina olivat ns. sopijaoikeuskeskusjärjestöt SAK, Valtion Teknil-
listen Virkamiesten Keskusliitto TVK ja Akava sekä Valtion Työ-
markkinalaitos (tosiasiassa valtiovarainministeriö). [5.1] [6.1] [11]

 

 
1980-luvulla virkapalkkauksessa yhdistettiin V- ja B-palkka-luokat 
uusiksi A-palkkaluokiksi. Samalla insinöörilisä ja eräät muut lisät 
poistettiin. [14] 
 
Julkisoikeudellisessa työsuhteessa olevat, siis lähinnä valtion ja 
kuntien palveluksessa olevat insinöörit ovat Insinööriliiton puit-
teissa perustaneet yhdistyksiä, joiden toiminnan painopiste on 
ammattiyhdistystoiminnan alueella. Vuonna 1972 niitä oli Insinöö-
riliitossa kuusi, joiden yhteinen jäsenmäärä oli noin 800. Nämä 
yhdistykset muodostivat Insinööriliitossa sikäli erikoisen ryhmän, 
että niiden kaikki jäsenet olivat palkannauttija-asemassa työanta-
jaansa nähden ja heillä oli näin käytännössä mahdollisuus tehdä 
työehtosopimus.  [IL50v] 

 
9.2  Yksityisoikeudellinen työehtosopimus 

Virkamiesten palvelussuhteeseen nähden yksityisoikeudelli-
sessa työsuhteessa valtiota palvelevat olivat paremmassa ase-
massa, koska tällöin työnantajalla oli laajempi päätös- ja sopi-
musvalta. Ennen Toista maailmansotaa oli työehtosopimuksiin 
suhtauduttu epäillen, vaikka lainsäädäntö salli sen jo vuodesta 
1924. Työehtosopimuksissa sovittiin samantyyppisistä asioista 
kuin nykyisinkin. Myöhemmin työsopimussuhteisten osuus lisään-
tyi, koska töitä oli, muttei virkoja. [15] 
 
On selvää, että valtion jäykkä virkaehtosopimusjärjestelmä ei ky-
ennyt vastaamaan yksityisen sektorin tuomaan kilpailuun koulute-
tusta työvoimasta. Kuitenkin pitkään aikaa vain ns. suorittavaa 
työtä tekeviä henkilöitä palkattiin yksityisoikeudelliseen palvelus-
suhteeseen, jota säädeltiin työehtosopimuksin. [6.1] 

Niinpä ilmeni painetta toimihenkilöidenkin siirtyä virkapalkkajär-
jestelmistä työehtosopimuksiin, joiden puitteissa muutokset olisi-
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vat vähän joustavampia. Ennen pitkään ryhdyttiin erityisesti tekni-
siä toimihenkilöitä palkkaamaan yksityisoikeudelliseen palvelus-
suhteeseen. [5.1] [14] 
 
Keskeisesti kilpailu toi ongelmia etenkin nopeasti kehittyvälle tele-
liikennealalle, jota Telelaitos edusti. Virkaehtojen jäykkyydestä 
johtuen Telelaitoksen palvelukseen palkattiin työsopimussuhtee-
seen teknistä henkilökuntaa: diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja 
teknikoita. Aluksi palkkaus muodostui pelkästään henkilön ja 
työnantajan välisin työsopimuksin, jossa määriteltiin henkilön työ-
ehdot. [6.1] 

Työsopimussuhteen käyttöönotto valtiohallinnossa tapahtui ensin 
Posti- ja Lennätinlaitoksessa (PLL) vuonna 1961 ja sitten Tie- ja 
Vesirakennushallituksessa (TVH) vuonna 1967 sekä Valtion Rau-
tateillä (VR) vuonna 1971.  [1.1] 

Yllättävää kuitenkin on, että ensimmäinen teknisen toimihenki-
löstön (ins ja DI) solmima työehtosopimus valtiohallinnossa sol-
mittiin Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Insinöörit ry:n 
kesken 7.1.1969 pian Maanpuolustuksen Insinöörit ry:n perusta-
misen jälkeen. [5.1] 

 
Tie- ja vesirakennushallinnon Insinöörit ry on ollut monessa asi-
assa edeltä kävijänä ja koekenttänä. Se allekirjoitti myös työehto-
sopimuksen tie- ja vesirakennushallituksen kanssa jo vuoden 
1971 alussa. Samana vuonna saatiin neuvoteltua myös VR Tek-
niset ry:n (VRT, perustettu 21.9.1971) ja Rautatiehallituksen kes-
ken työehtosopimus. VRT:hen kuului VIL:läinen Rautateiden Insi-
nöörit ry (RI tai VRI). [14] [3.1] 
 
9.3  VIL saavutti tavoitteitaan 

Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen VIL+JIL-artikkelin ”Saavutet-
tuja tuloksia”-luku valaisee tätä aihepiiriä.  
 
Insinöörikunnan tavoitteet ovat luonnollisesti muuttuneet kulloi-
senkin ajankohdan tarpeiden mukaisesti. Heti sodan jälkeen työ-
elämän ongelmaksi koettiin erityisesti tekniikan aliarvostus valtion 
virkahierarkiassa. Palkkauksen osalta ongelma oli kaikille ammat-
tiryhmille yhteinen. Insinöörien osalta koettiin palkkauksen lisäksi 
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muodolliset pätevyysvaatimukset, jotka estivät kohtuuttomasti 
tehtävissä etenemisen. Virkasuhteiset kokivat apulaisinsinöörin 
ammattinimikkeen jotenkin alentavaksi. Nimike saatiin poistetuksi 
vasta vuonna 1980. [6.2] [14] 

 
Julkisektorin korkeakoulutettujen ryhmien ongelmana on tyypilli-
sesti ollut yksityissektoria matalampi ansiotaso. Toisaalta ver-
tailtaessa suhteessa saman sektorin alempien ammattitutkintojen 
sopimuksiin puuttuivat ylemmiltä ryhmiltä useat edut, kuten yli-
työkorvaukset ja erilaiset olosuhdelisät. Tämän selkeän keskei-
nen merkitys korostuu erityisesti sellaisten teknillisten ammattien 
kohdalla, joissa työskentely tapahtuu usein hyvin samankaltaisis-
sa olosuhteissa. [6.2] 
 
Insinöörien paikka korkeakoulun ja teknillisen koulun käyneiden 
välissä oli virkasuhteen aikana vaikea, koska kaikilla tasoilla tuli 
samanaikaisesti tarkistaa palkkoja. Peruspalkkojen oheen alkoi 
kerääntyä ”muistutuksia”, joiden ansiosta muistutuksen syystä 
johtuen saattoi saada palkkaluokan tai kaksi lisää peruspalkkaan. 
Tämä aiheutti varsinkin insinööripalkkauksen kehittämisessä on-
gelmia. Hitaasti kuitenkin saatiin virkoja, joissa oli pätevyysvaati-
muksena teknillinen opiston eli insinööritutkinnon suoritus. [15] 
 
Posti- ja telelaitoksen organisaatiouudistusta alettiin suunnitella 
vuonna 1971. Organisaatiouudistusesitys oli Insinööriliiton mu-
kaan varsin insinöörimyönteinen. Asiaa koskevissa esityksissä oli 
kuitenkin heikkoutena vakanssipolitiikka. Pätevyysvaatimukset 
korostivat osittaisesta liberalisoitumisesta huolimatta diplomi-
insinöörin asemaa. Insinööriliiton lausunnossa vuonna 1972 eh-
dotettiin myös insinööriä päteväksi osastopäällikön, yli-insinöörin 
ja tieinsinöörin virkoihin. Tämä toteutui osittain vuonna 1974, jol-
loin toimisto- ja tieinsinöörin virat avautuivat. [3.1] 
 
Palkkausasioiden ollessa etusijalla neuvotteluissa käytiin vuosit-
taiset neuvottelut kuoppakorotuksista, uusista viroista ja jälkeen 
jääneisyyden aiheuttamista asteikkojen korjaustarpeista. Tulokset 
riippuivat paljon valtion budjetin laatimisesta. Palkkaneuvotteluis-
sa oli kuoppakorotusten saaminen vaikeaa, mutta jälkeenjäänei-
syyden korjaamiseen ryhdyttiin. Suurimpana korjaustoimenpitee-
nä oli taulukkopalkkojen päälle ns. insinöörilisän 145 mk/kk 
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käyttöönotto vuonna 1963 (Neuvostoliiton nootin Suomelle jäl-
keen). Vuosia myöhemmin lisä yhdistettiin muuhun palkkaan. 
Esimerkiksi VR:n insinöörien palkat olivat pääasiassa A23-A29. [14] 

[15] 
Akavalainen linja alkoi saada tuloksia palkkapolitiikassa vuonna 
1977. Noin 2/3-osaa VIL:n jäsenistä sai kuoppakorotuksen. [3.1] 
 
Insinööriliiton merkitys VIL:n jäsenten edunvalvonnalle on erittäin 
suuri. Varsinkin 1970- ja 1980-luvulla muodollisten pätevyysvaa-
timusten poistamiseen liittyvissä toimissa oli Insinööriliitolla Aka-
van toiseksi suurimpana jäsenjärjestönä merkittävä osuus. Insi-
nööriliiton vaikuttaminen insinöörikoulutuksen sisältöön ja sitä 
kautta insinöörikunnan pätevyyteen ja hyvät vaikuttamiskanavat 
valtion hallinnon eri sektoreilla ovat auttaneet myös yksittäisiä 
insinöörejä menestymään ja pääsemään aiempaa korkeampiin 
tehtäviin julkisella sektorilla. Tällä on ollut koko insinöörikunnan 
kannalta myös yleistä merkitystä. [5.1]

    
 
9.4  Järjestövoiman näyttöä ja käyttöä  
 
Vuonna 1980 oli työmarkkinoilla rauhatonta, mm. TVK/STL:n lak-
ko. VIL valmistautui osaltaan mahdollisiin, tuleviin selkkauksiin 
perustamalla 16 paikallistoimikuntaa, jotka tarvittaessa toimisivat 
myös osana työtaisteluorganisaatiota.  
 
Liittoon perustettiin julkisen sektorin asiamiehen toimi, jossa aloitti 
Aleksei Solojew. Tehtävä siirtyi Antti Rytköselle 1.9.1981 ja 
vuonna 1986 Ari Impivaaralle, 1.12.1994 Timo Strandille sekä 
myöhemmin JIL:n aikaan Kirsi-Marja Valariutalle ja Juha Särkälle. 
[3.1] 
 

Seuraavana vuonna 1981 oli Posti- ja telelaitoksen sekä Geologi-
sen tutkimuslaitoksen teknillisten parissa keskustelua laitosten 
yhtiöittämisestä ja henkilöstön asemasta. Valtiovarainministeriö ja 
valtion hallintoyksikkö pyrkivät yksipuolisesti muuttamaan laitos-
ten työsuhteita virkasuhteisiksi ja –vastuisiksi. Kyseessä oli yritys 
luoda palkkakatto ja siirtää palkoista sopiminen laitoksista ulos. 
Asian johdosta järjestettiin Posti- ja telelaitoksessa tunnin mittai-
nen työseisahdus, jonka jälkeen sopu syntyi. [3.1] 
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Posti- ja telelaitoksessa neuvoteltiin sitten varsin hyvä palkkaso-
pimus, jonka pääjohtaja Pekka Tarjanne ja hallintojohtaja allekir-
joittivat. Valtiovarainministeriö kielsi korotusten maksamisen, jol-
loin asia vietiin työtuomioistuimeen. Juttu hävittiin lähinnä muo-
toseikkojen vuoksi – neuvottelutuloksen allekirjoituksissa oli vain 
yksityishenkilöiden nimikirjoitukset ilman mainintaa ”Posti- ja tele-
laitoksen puolesta”. [3.1] 
 
Myös vuonna 1983 käytiin tiukat sopimusneuvottelut valtion työ-
suhteisten henkilöiden osalta. Tie- ja vesirakennushallituksessa, 
Valtion rautateillä, Säteilyturvalaitoksessa sekä Posti- ja telelai-
toksessa jätettiin ylityö- ja matkustuskielto. Sopimukseen päästiin 
muissa, paitsi Posti- ja telelaitoksessa. Siellä sopu syntyi työtais-
telu-uhan jättämisen ja 15 minuutin työseisauksen jälkeen. [3.1] 

 
Tiukka neuvottelutilanne vallitsi edelleen vuonna 1984. Akava oli 
irtisanonut kuntapuolen pääsopimuksen. Virka- ja työehtosopi-
musten määräaika umpeutui 28.2.1984 ja päädyttiin sopimukset-
tomaan tilaan. Insinööriliitto valmistautui lähtemään mukaan aka-
valaiseen työtaisteluun. Liitto antoi lakkoluvan noin 1000 insi-
nöörille viidessä valtion laitoksessa sekä oli nimennyt niihin lak-
kopäälliköt. Akavan hyväksyttävissä oleva neuvottelutulos syntyi 
kuitenkin 17.3.1984 – vain kaksi päivää ennen ajateltua lak-
kouhan julistamista, joten IL:n toimia ei tarvinnut toteuttaa. [3.1] 

 
Vuonna 1985 vallitsi kaksivuotisesta sopimuksesta johtuen rau-
hallinen tilanne. Silti VIL aktivoi kenttätoimintaansa vastaisen va-
ralle. VIL:lle oli perustettu vuonna 1980 omat aluetoimikunnat, 
jotka samalla muodostivat sen työtaisteluorganisaation rungon. 
Aluetoimikuntiin valittiin kaikkien alueiden valtiotyönantajien VIL:n 
edustajat. Vuonna 1985 aluetoimikunnan puheenjohtajille pidettiin 
kaksipäiväinen koulutustilaisuus työmarkkinan- ja painostustoi-
mista. Sittemmin tilaisuuksia paikallistoimikuntien edustajille pi-
dettiin vuosittain 1-2. [3.1] 

 
9.5   1980- ja 1990-lukujen haasteita  
 
Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen VIL+JIL-artikkelin ”Uusia 
haasteita”-luku valaisee tätä aihepiiriä.  
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Insinöörikunta nro 6-1990:ssa ollut artikkeli. 
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1980-luvun loppupuolella oli tärkeimpiä asioita hallintoasetusten 
muutokset, työnaikalain soveltamisalueen laajennus vuonna 
1989, tulospalkkauskokeilut ja tulosvastuun soveltaminen. Hallin-
toasetuksissa edistyttiin vuosikymmenen vaihteessa, jolloin muo-
dolliset pätevyysvaatimukset poistettiin suurelta osin valtion sek-
torilta vuonna 1991 aivan ylimpiä virkoja lukuun ottamatta. Työ-
aikalain soveltamisalueen laajennus toteutui vuonna 1989 ja sen 
soveltamisesta julkiselle sektorille päästiin tulokseen vuonna 
1990. [3.1] 

 
Tulospalkkiokokeiluja toteutettiin vuonna 1990 jo 12:ssa valtion 
virastossa ja laitoksessa. Palkkioita maksettiin neljässä virastos-
sa. Kokeilut edistyivät hyvin etenkin tielaitoksessa, jossa päästiin 
osittain maksimituloksiin. [3.1] 

Julkishallinnon supistamistoimet ja niiden toteuttaminen juusto-
höyläperiaatteella eivät tyydyttäneet, eikä liian kaavamaiset yksi-
tyistämispyrkimykset. Henkilöstön supistamisessa olisi tullut käyt-
tää enemmän tervettä harkintaa. Uuden tekniikan käyttöönoton 
myötä kasvaa korkeasti koulutettujen henkilöiden tarve. Supista-
mistoimenpiteet olisi pitänytkin suunnata alempiin tehtäväryhmiin, 
totesi puheenjohtaja Esko Mälkönen vuonna 1994. [3.1] 

Palkkatason säilyttäminen, eläke-etuuksien turvaaminen, palkka-
usjärjestelmien uudistaminen edelleen nähtiin jatkossa keskeisik-
si tavoitteiksi. [3.1] 

9.6  Liikelaitosten synty    

Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen VIL+JIL-artikkelin ”Muutos-
ten aika”-luku valaisee tätä aihepiiriä.  
 
Julkinen hallinto joutui jo 1980-luvulla suuriin tuottavuuspaineisiin. 
Valtion hallinnossa oli nähty tarkoituksen mukaiseksi, että toimin-
ta on maksullista ja toiminnan kulut katetaan toimintayksiköiden 
omilla tuloilla. Valtion Insinöörien Liitto seurasi ja osallistui kes-
kusteluun, uusimuotoisia liikelaitoksia koskevan lainsäädän-
nön valmistelun aikana. PTI:n rooli oli tässä kehityksessä luonnol-
lisesti keskeinen, koska ensimmäinen uusimuotoinen liikelaitos 
perustettiin Posti- ja Telelaitoksesta. [6.1] 
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Oleellista tässä kehityksessä oli, että PTI ja sen jäsenkunta oival-
sivat, että kehitystä ei voi pysäyttää, vaan kehitykseen on pyrittä-
vä vaikuttamaan. PTI:n silloinen johto ja suuri osa sen jäsenistös-
tä näkivät muutoksen tapahtuvan parhaiten osallistumalla sen 
toteuttamiseen ja pyrkimällä vaikuttamaan kehitykseen siten, että 
insinöörikunnan edut turvataan muuttuvassa tilanteessa ja olo-
suhteissa. [6.1] 

Valtion Insinöörien Liiton kanta muodostui hyvin pitkälti siitä läh-
tökohdasta, että mennään kehitykseen mukaan, pyritään ohjaa-
maan sitä siten saavuttamaan insinöörikuntaa parhaiten palvele-
va lopputulos. PTI:n edustajien kanta oli tässä ratkaiseva, sillä 
PTI oli VIL:n suurin jäsenyhdistys. [6.1] 

VIL järjesti tapaamisia Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa uu-
simuotoisia liikelaitoksia koskevan lainsäädännön valmistelun 
aikana ja viestitti kantanaan, että insinöörit eivät halua vastustaa 
kehitystä. Edellytyksenä oli, että muutoksen valmistelu tapahtuu 
yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. [6.1] 

Uusimuotoisista liikelaitoksista annetun lain jälkeen VIL järjesti 
Kalastajatorpalla seminaarin, jossa linjattiin järjestön tavoitteita 
ja näkemyksiä tuleviin muutoksiin. Seminaarin avauspuheessa 
Esko Mälkönen toi esille seuraavaa: 
"Valtion Insinöörien Liitossa niin kuin varmaan myös muissa jär-
jestöissä valtiolla on huolestuneina seurattu tapahtunutta kehitys-
tä. Ei sen takia, että emme haluaisi kehittää valtion hallintoa ja 
sen toimintaa, vaan sen vuoksi, että ainakin osin kehityksen ai-
heuttamia muutoksia ei aina toteuteta hyvässä yhteisymmärryk-
sessä työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen kanssa. Järjestöt näh-
dään usein pelkästään kehitystä jarruttavana tekijänä. Mielestäni 
valtion niin kuin muunkin julkishallinnon kehityksestä tulisi voida 
avoimesti keskustella, neuvotella ja sopia kaikilla tasoilla, koska 
vain sillä tavalla voidaan estää rajut törmäykset, jotka saattavat 
huomattavasti vaikeuttaa välttämätöntä kehitystä. Valtion Insinöö-
rien Liitto VIL ry edustaa henkilöstöryhmää, joka, samalla kun se 
joutuu hallinnon kehityksen kohteeksi, joutuu myös useassa ta-
pauksessa toimimaan valtiotyönantajan työvälineenä saneeraus- 
tai kehittämistoimenpiteiden toteuttajana. Tästä syystä meitä Val-
tion Insinöörien Liitossa kiinnostaa erityisesti selvittää kehittämi-
sen taustaan liittyviä asioita ja kehitykseen liittyvien taustojen 



107 

saaminen mahdollisimman laajasti tunnetuksi ainakin oman jä-
senkunnan keskuudessa." [6.1] 

Vuoden 1990 alusta Valtion Rautatiet (VR) aloitti liikelaitoksena, 
jonka valmisteluihin Akavankin edustajilla oli mahdollisuus osallis-
tua monissa työryhmissä. [14] 

Valtakunnallisesti lama syveni vuonna 1992 edelleen. Siitä seu-
rasi valtion hallinnossa ja liikelaitoksissa rekrytointikielto, henkilö-
kunta supistui luonnollisen poistuman kautta. [14] 

VR:llä tuli voimaan ja otettiin vaiheittain käyttöön uusi palkkaus-
järjestelmä Columbus 1.5.1995 alkaen. Palkkausjärjestelmään 
osallistui VRT:n rakennusmestarit ja teknikot sekä VRI:n insinöö-
rit. Siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään kenenkään palk-
kaus ei laskenut. [14] 

VR Yhtymä Oy aloitti toimintansa 1.7.1995. Osa VRI:n jäsenistä 
siirtyi Ratahallintokeskukseen säilyttäen kuitenkin jäsenyytensä 
VRI:ssä. [14] 
 
 

VIL 10.  Vaikuttamista tehostettiin 
 
VIL alkoi valmistella vuonna 1986 laajaa yhteiskunta-aktiivi-kam-
panjaa. Aluksi kartoitettiin valtion palveluksessa olevat yhteiskun-
ta-aktiivit. Niitä löytyi 235 kappaletta. Vuoden 1987 syksyllä jär-
jestettiin Aulangolla kaksipäiväinen yhteiskunta-aktiivisemi-
naari, jossa oli mukana poliittisten puolueiden sihteerejä ja valta-
kunnallisia politiikkoja sekä noin 30 VIL:n yhteiskunta-aktiivia. 
Kampanja jatkui aina 1990-luvulle saakka. Tähtäimessä oli saada 
lisää aktiiveja ja ns. omia miehiä eduskuntaan pitkällä aikajänteel-
lä. [3.1] 
 
Järjestölliseen koulutukseen VIL:ssä panostettiin 1980-luvun 
loppupuolelta lähtien. Luottamushenkilöille järjestettiin säännölli-
sesti ennakoivaa koulutusta tulevaisuutta ajatellen. Liitto koulutti 
luottamushenkilöitään omilla kursseillaan ja IL:n sekä Akavan 
koulutustilaisuuksissa. [1.1] [3.1] 
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VIL:n esite vuonna 1990 
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Esimerkkinä luottamusmieskoulutustilaisuuksista, vuonna 1995 
käsiteltiin seuraavia asioita:   

- Työnarviointia valtiosektorilla 

- Kokemuksia palkkausjärjestelmien toimivuudesta 
- Miten asiat hoidetaan sen jälkeen, kun valtiolla työsken-

nellään virastoissa, liikelaitoksissa ja yhtiöissä joko virka- 
tai työsuhteessa? 

- Talokohtaiset organisaatiomuutokset.  
 
VIL:n hallitus päätti 1.10.1990, että vuonna 1991 otetaan käyt-
töön kaikille VIL:n järjestöjen jäsenille lähetettävä VIL-tiedote. Se 
lähetetään tarpeen mukaan eli kun on syytä informoida ajankoh-
taisista asioista keskitetysti koko jäsenkuntaa. Niinpä silloin tuo-
tettiin paperinen jäsentiedote "Valtion Insinööri". Tiedotteissa kä-
siteltiin kattavasti uusia VES- ja TES-asioita. 

 
VIL 11.  Luottamus- ja toimihenkilöt 
 
VIL:n puheenjohtajina toimivat vuosina: 
 
- Eitel Suni / MKH,   1961-1965  
- Raimo Kalevi Tuulos / MPI ry, Puolustuslaitos,   1966-1976 alk.  
- Harri Savolainen / PLLI ry,    1976-1984  
- Esko Mälkönen / MPI ry, Puolustusvoimat,          1985-1995. 

 
VIL:n Veijo Sundqvist (vas.) valittiin Insinööriliiton edustajakoko-
uksen 1.-puheenjohtajaksi kaudelle 1990-1992  
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Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n TOIMIHENKILÖITÄ (vv. 1974-1995) OSA 1,  EI täydellinen

yhdist. per. sukunimi etunimi 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

IHI 1972 Ilmailuhallinnon Insinöörit ry

IHI STEENARI Matti Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

IHI IISALO Esko Hj

IHI LAPPETELÄINENVeikko Hvj Hvj Hvj Hvj

IHI LINDSTRÖM Åke Hj Hj Hj Hvj ?

IHI PURANEN Kyösti Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

IHI SANTALA Toivo Hvj Hvj

KATSI 1984 Katsastusinsinöörit ry

KATSI JÄRVINEN Veikko Hj Hj

KATSI NIEMINEN Kari Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hj Hj Hj

KATSI SALONEN Eero Hj Hj Hj Hj Hvj Hvj Hvj

MPI 1967 Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry

MPI ELO Seppo Hj Hvj Hvj

MPI ERÄVISTÖ Kari Hvj Hvj

MPI KOKKO Keijo Hj Hj Hj Hj

MPI KUMPULAINEN Hannu Hj,Th Hj,Th

MPI LAITILA Jukka Hvj Hvj Hvj

MPI LANDÉN Stig Hj

MPI LEPPÄNEN Jukka vtt vtt

MPI LÄHTEENMÄKI Esa Hj Hj Tv Hj Hj Hvj Hvj Hvj Hvj Tt Tt

MPI MÄLKÖNEN Esko  Hj,Th Hj,Th Hj,Th Hj,Th Hj,Th Hj,Ps Hj,Ps Hj,Ps PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ

MPI SAARINEN Raimo Hj Hj Hj Hj

MPI SAMPPALA Pentti Hj Hj Hj Hj

MPI SARIMAA Eero vtt

MPI TORIKKA Aarno  Hj Hj Hj Hj --

MPI TUULOS R. Kalevi PJ PJ PJ -

MKM 1966 Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry

MKM JÄKÄLÄ Markku Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj,Tv

MKM LEPPÄKORPI Eero Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

PLLI 1944 Posti- ja lennätinlaitoksen Insinöörikunta ry

PTI 1982 Posti- ja telelaitoksen Insinöörikunta ry

PTI Suomen PT Oy:n Insinöörikunta ry

PLLI VUORINEN Aimo Hj,Th Hj Hj

PLLI SAVOLAINEN Harri Vpj Vpj +PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ KPJ KPJ KPJ KPJ KPJ KPJ KPJ KPJ KPJ KPJ

PLLI SALONEN Toivo Hj Hj

PLLI MERONTAUSTA Kalevi Hj

PLLI KÄÄRIÄINEN Veikko Hj

PTI NIEMINEN Veikko  Hj Hj Hj Hj

PLLI KÄMÄRI Jukka Hj Tv

PTI LUKKONEN Tapio Hvj Hvj Hj

PTI VASARA Matti Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

PTI MIETTINEN Heikki Ps Ps Ps Hj Ps --

PTI VAAHTOKIVI Tapio Hvj Hvj Hvj Hvj+ Hj

PTI PULLI-KÄKI Pirjo Hj Hj ? Ps

PTI HAIKALA Kari Hvj Hvj Hvj

PTI HILDEN Timo Hvj Hj

PTI LEMSTRÖM Magnus Hj Ps Ps Hj Hj

PTI LIUKKONEN Keijo Hj Hj

PTI SÄTERI Gaius Hvj

RAI 1973 Rakennushallinnon Rakennusarkkitehdit ja -insinöörit ry

RAI LEHTINEN Juhani R. Hvj

RAI ALA-KÄKELÄ Reijo Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

RAI KOSKELA Matti Hj

RAI KUUSISTO Pertti Hvj Hvj

RAI YLÄ-JARKKO Eero Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hj

STLI 1980 Säteilyturvallisuuslaitoksen Insinöörit ry

STUKI 1988 Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry

STKI/STUKI(STLI) SAARI Heikki Hvj Hvj ?   Hvj Hvj Hvj Hvj

STUKI KOPILOFF Pauli Hj Hj Hj Hj Hj Hj  Hj Hj Hj Hj

STUKI KOLJANDER Tapani Hvj Hvj Hj Hj Hj Hvj Hvj
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Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n TOIMIHENKILÖITÄ (vv. 1974-1995) OSA 2,  EI täydellinen

yhdist. per. sukunimi etunimi 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

VATI  Valtion Ammattientarkastuksen Insinöörit ry

TTI 1985 Työsuojelu- ja terveyshallinnon Insinöörit ry

VTI KOSKINEN Ossi Ks Hj Hj

VTI KESKINEN Ossi Tv

TTI VUORIO Mauno  Hj

TTI KETOLA Reino Hvj Hvj

TTI MURTO Jussi Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj --

TTI BJÖRKSKOG Erik Hvj Hvj Hvj

TTI HYYRYNEN Seppo Hvj Hvj

TTI LEHTIMÄKI Erkki Hvj Hvj Hvj Hj

TTI JALO Henrik Hvj

VHI  Vesihallinnon Insinöörit ry

VHI SEPPÄNEN Reijo Hj

VHI TOIVANEN Reino Hj

TVHI 1960 Tie- ja vesirakennushallinnon Insinöörit ry

TVLI 1976 Tie- ja vesirakennuslaitoksen Insinöörit ry

TIELI 1993 Tielaitoksen Insinöörit ry

TVLI PYYKKÖNEN Seppo Ps

TVHI MYLLYVIITA Tapio plk plk plk Hj,Tv

TVHI ASUJA Sakari Hj

TVHI HYTTINEN Raimo Hj

TVLI HOTTI Lauri Hj Hj

TVLI LEHTONEN Seppo Hj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Hj ?

TVLI ILMONEN Juhani Hj,Tv Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

TVLI MANTYNEN Pentti Hvj

TVLI TAMPO Timo  Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj

TVLI TAKANEN Esko Hvj Hvj Hvj

TVLI SALO Tapio Hvj Hvj Hvj

TIELI HALMELA Martti Hvj Hvj Hvj

TTKI 1985 Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry

TTT Teknillisen Tarkastuskeskuksen Tekniset

TTKI AARNIVUO Urho Hvj Hvj Hvj Hj Hj Hj Hj.Tv Hj Hj

TTKI PURHO Heikki Hj Hj Hj Hvj Hvj

TTKI KUKKOLA Timo Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

TTKI KOLJONEN Asko Hvj

TTKI KAASINEN Veijo Hj

VI 1961 Valtion Insinöörit ry

VI LARSSON Nils-Erik Hj

VRI,RI 1955 Rautateiden Insinöörit ry

VRI NISSINEN Raimo K. Hj Hj,Tv

RI REINIVAARA Kalevi Hj

RI, VRI PITKÄNEN Juhani Hj,Tv Hj,Ps si Ps

VRI RAJAHEIMO Pentti Hj

VRI PAANANEN Erkki Hj Hj

VRI SALONEN Jukka Hvj Hj

VRI PENTTILÄ Kari Hj Hj Hj Hj Hj

VRI MYLLYMÄKI Tapio Hj, Tv Hj Hj Hj, Tv

VRI SELIN Reijo Hj, Tv Th Th

VRI HOLMBERG Harri Tt Tt

VRI SUNDQVIST Veijo Th Hj Hj Th Th Th Th Ps Hj,Tv

VRI ORIVUORI Matti Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

VRI TOIVANEN Veikko Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

VRI KAKKO Urho Hvj Hvj

VYIY 1978 Valtion Yleinen Insinööriyhdistys VYIY ry  

VYIY MÄKINEN Heimo Hj Hj

VYIY SOMISKA Juha Hj Hj Hj Hj Hj Hj, Tv Hj Hj

VYIY SORVALI Risto Hj Hvj Hvj

VYIY LAINE Martti Hj Hvj Hvj Hvj

VYIY LAPPALAINEN Matti Hvj Hvj Hj Hj

VYIY REPO Paavo Hvj Hvj Hj
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VIL:n liittokokousten puheenjohtajia viimeisiltä vuosilta: 
24.11.1983 Raimo Lipponen MPI 
28.04.1985 Raimo Hyttinen TVLI 
28.11.1985 Harri Holmberg VRI 
24.04.1986 Aulis Nisula  MPI 
27.11.1986 Kari Nieminen KATSI 
29.04.1987 Eero Leppäkorpi MKM 
26.11.1987 Pertti Rantanen VYIY 
28.04.1988 Kalevi Lundan MPI 
30.11.1988 Åke Lindström IHI 
26.04.1989 Olavi Stenbeck PTI 
30.11.1989 Ahti Rissanen TVIJ 
25.04.1990 Pentti Haapala VRI 
26.11.1990 Harri Halme  TTI 
25.04.1991 Heikki Purho  TTKI 
28.11.1991 Harri Savolainen PTI 
29.04.1992 Esa Lähteenmäki MPI 
26.11.1992 Eero Ylä-Jarkko RAI 
29.04.1993 Esa Lähteenmäki MPI 
25.11.1993 Martti Halmela TIELI 
28.04.1994 Eero Leppäkorpi MKM 
24.11.1994 Urho Kakko  VRI 
27.04.1995 Veijo Vesterinen MPI . 
 

VIL 12.  Palkitseminen 

VIL palkitsemisohjesääntö 12.11.1981 (luotu 20 v-juhlaan) 

Liitto voi palkita ansioituneita jäseniä liiton kunniajäsenyydellä, 
liiton viirillä ja plaketilla. Se voi myös kutsua ansioituneen, liiton 
puheenjohtajana toimineen henkilön kunniapuheenjohtajaksi. 
Palkitseminen edellyttää yleensä aktiivista toimintaa liitossa. Sen 
lisäksi luetaan ansioiksi luottamustehtävät liiton kattojärjestössä. 

Palkitsemistavat: 

1.  Kunniapuheenjohtaja     

Liiton puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö voidaan kut-
sua kunniapuheenjohtajaksi. Kutsumisen suorittaa liittokokous 
hallituksen esityksestä liiton sääntöjen mukaisesti. 
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2.  Kunniajäsen 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, joiden toiminta on 
huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton tarkoitusperien toteu-
tumista. Kutsumisen suorittaa liittokokous hallituksen esityk-
sestä liiton sääntöjen mukaisesti. 

3.  Liiton viiri 

Viri voidaan luovuttaa  
-  järjestöille ja laitoksille, jotka ovat edistäneet ja avustaneet 

liittoa sen toteuttaessa sille asetettuja tehtäviä ja tavoitteita 
- yksityiselle henkilölle, joka on huomattavalla tavalla edesaut-

tanut liiton tavoitteiden saavuttamisessa.  
 

4.  Liiton plaketti 
 

a) kultainen,  b) hopeinen   ja c)  pronssinen 
 
Liiton kultaisen ja hopeisen plaketin myöntämisessä käytetään 
oheista ohjeellista pistelaskumenettelyä. Tätä varten liiton sih-
teeri pitää luetteloa jäsenten luottamustehtävistä liitossa ja sen 
kattojärjestöissä. 
 
Kultainen plaketti: 

20 v luottamustehtäviä, joista enintään 1/3 kattojärjestöjen 
luottamustehtävissä kertyneitä. 

Hopeinen plaketti: 
10 v luottamustehtäviä, joista enintään 1/2 kattojärjestöjen 
luottamustehtävissä kertyneitä. 

 
Luottamustehtävävuosien kertymisessä käytetään seuraavia 
kertoimia 
VIL:n puheenjohtaja 4 x vuodet 
VIL:n varapuheenjohtajana 3 x vuodet 
VIL:n pääsihteeri 3 x vuodet 
VIL:n taloudenhoitaja 2 x vuodet 
VIL:n valiokuntien pj:t 2 x vuodet. 
 
Pronssinen plaketti myönnetään merkityksellisestä toiminnasta 
liiton tehtävissä tai sen hyväksi. 
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Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n viiri on perustettu vuonna 1979. 

VIL:n plakettisarja (oikealla). 
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Insinööriliitto palkitsi VIL:n aktiiveja 
 
VIL:n aktiivisimmat luottamushenkilöt yltivät mittavalla järjestö- ja 
edunvalvontatyöllään koko Insinööriliitossa korkeimpien palkitse-
misten tasolle seuraavasti (tässä lueteltu vain kultainen am):  
 
Insinööriliiton kultainen ansiomitali: 
 

1964   Tomminen E VIL / PLLI 
1967   Widnäs S VIL / PLLI 
1968   Muukari Pentti  VIL / PLLI 
1970   Koistinen Oiva  VIL / PLLI 
1978   Pitkänen Juhani  VIL / VRI 
1978   Savolainen Harri  VIL / PLLI 
1981   Isokangas Unto  VIL / PLLI 
1981   Lehtonen Seppo  VIL / TVLI 
1981   Merontausta Kalevi   VIL / PLLI 
1981   Tampo Timo     VIL / TVLI 
1982   Kaksonen Pentti  VIL / RAI 
1983   Toiviainen Iiro       VIL / TVLI 
1984   Nieminen Veikko  VIL / PTI 
1985   Urvanta Pirkko      VIL / TTI 
1985   Åhlberg Ragnar  VIL / MPI 
1987   Mälkönen Esko    VIL / MPI 
1989   Kämäri Jukka           VIL / PTI 
1990   Karjalainen Veijo VIL / PTI 

     1991   Lindberg Harry  VIL / PTI 
1991   Suhonen Leena     VIL / PTI 
1994   Ilmonen Juhani     VIL / TIELI 
1994   Lähteenmäki Esa     VIL / MPI 
1994   Sundqvist Veijo     VIL / VRI 
1995   Toivanen Veikko  VIL / VRI. 
 
Insinööriliitto  palkitsi myös seuraavina vuosina VIL:n aikaisia 
aktiiveja Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n esityksestä.  
 
VIL:n kunniapuheenjohtaja 
 
VIL:n ainoa kunniapuheenjohtaja valittiin vuoden 1986 liittoko-
kouksessa. Hän on Harri Savolainen.       
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Insinööri  Harri Savolainen 

Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n kunniapuheenjohtaja 1986- 
Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n puheenjohtajana vv. 1976-1984 

Insinööriliitto IL ry:n puheenjohtajana vv. 1985-1989 
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VIL 14.  Järjestön päättyminen ja uuden alku 
 
Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen VIL+JIL-artikkelin ”Muutos-
ten aika”-luku valaisee tätä aihepiiriä.  
 
VIL:n säännöt muutettiin 1994 syyskokouksessa. Siinä liiton nimi 
muutettiin Julkisen alan insinöörien Liitto JIL ry:ksi. Säännöt 
mahdollistivat Ammattioppilaitosten Insinöörit AOI ry:n ja Kunnan 
Insinöörit ja Rakennusarkkitehdit KIRA ry:n yhdessä VIL:n kanssa 
muodostaa yhteisen liiton. 
 
Vuonna 1994 AOI:n kokonaisjäsenmäärä oli 756 ja KIRA:n 230. 
 
Sääntömuutoksesta huolimatta VIL toimi vuoden 1995 edelleen-
kin VIL-nimisenä. JIL-nimellä varsinainen toiminta alkoi 1.1.1996. 
 
Syysliittokokouksessa 1995 todettiin, että AOI on jättänyt liitty-
mishakemuksen, mutta valitettavasti ei vielä KIRA. Kun AOI nyt 
liittyi liittoomme, niin saamme noin 600 uutta jäsentä, joista Insi-
nööriliiton jäsenyydessä JIL:n kautta on noin 150 jäsentä. Loput 
450 insinööriä on jäsenenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  
ry:ssä ja he saavat IL-yhteisöetunsa JIL:n kautta samalla tavalla 
kuin PTI:n jäsenet.  Toteuma jäsenmäärien osalta lie erilainen. 
 

 
VIL 15.  VIL:n perintö Valtion Insinöörien Tukisäätiölle 
 
Toimintansa päättäneen VIL:n taloudellinen varallisuus säätiöitiin 
sitä varten perustetulle Valtion Insinöörien Tukisäätiölle. Näin ol-
len VIL:n merkittävän suuruista rahallista omaisuutta (järjestö- ja   
työtaisteluvarautumiseen) ei luovutettu perustettavalle JIL:lle, kun 
siihen eivät KIRA ja AOI tuoneet vastaavaa alkupääomaa. 
 
Tässä kirjassa oleva Esko Mälkösen VIL+JIL-artikkelin ”Valtion 
Insinöörien Tukisäätiö”-luku valaisee tätä aihepiiriä.  
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LÄHTEITÄ VIL:n ja JIL:n historiikkeihin, 

joita kirjoittaja S Landén on käyttänyt: 

 

*1+    ”20 v. Valtion Insinöörien Liitto VIL ry, 

          1961-1981 juhlajulkaisu” 

[1.1] ”Valtion Insinöörien Liiton VIL ry:n  

historiaa” 

 ins. Harri Savolainen ja ins. Juhani Pitkänen 

    [lähde 1]:n sivut 3-10. 

[1.2]       ”Posti- ja lennätinlaitoksen insinöörikunta r.y.” 

    [lähde 1]:n sivut 29-31. 

[1.3] ”Tie- ja vesirakennuslaitoksen Insinöörit  r.y”  

    [lähde 1]:n sivut 40-41. 

[1.4] ”Rautateiden Insinöörit r.y.” 

    [lähde 1]:n sivut 47. 

[1.5] ”Maanpuolustuksen Insinöörit r.y.” 

    [lähde 1]:n sivut 51-41. 

[1.6] ”Työsuojelu- ja terveyshallinnon Insinöörit r.y.” 

    [lähde 1]:n sivut 56-57. 

[1.7] ”Rakennushallinnon rakennusarkkitehdit 

 ja insinöörit r.y. (RAI)” 

     [lähde 4]:n sivut 63. 

[1.8] ”Valtion Yleinen Insinööriyhdistys r.y.” 

     [lähde 4]:n sivut 64. 

 

[2]   VIL:n pj:n 30 v-juhlapuhe, v. 1991 

 

*3+   ”Insinööriliiton historia,  Insinööriliitto - IL ry 75 vuotta”   –kirjassa 

     vuonna 1994. Risto Tuomainen 

[3.1] ”Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n vaiheista” 

     [lähde 3]:n sivut 83-89. 

[3.2] ”Kuntasektorin kehityksen yleispiirteitä” KIRA 

     [lähde 3]:n sivut 90-95. 

[3.3] ”Opetusala/ammatillisten oppilaitosten Insinöörit AOI ry 

    [lähde 3]:n sivut 96-106. 

[3.4] 3. sivu 12 
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*4.1+   ”Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:  10-vuotta 1967-1977” 

*4.2+   ”Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:  20-vuotta 1967-1987” 

*4.3+   ”Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:  30-vuotta 1967-1997” 

  

*5+   ”Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:  40-vuotta 1967-2007” 

[5.1] ”Maanpuolustuksen Insinöörit ry vaikuttajana 
  ja edunvalvojana”  [lähde 5]:n sivut 20-26. 
 Esko Mälkönen 

*6+   ”Tietotekniikkaa ja viestintätaitoa,       

PTI 60 vuotta, Suomen PT OY:n insinöörikunta ry  
1944-2004” 

[6.1] ”Näkemyksiäni PTI:n merkityksestä 
  Insinööriliiton julkisen sektorin  
  insinöörien edunvalvonnassa” 
      [lähde 6]:n sivut 53-x.   Esko Mälkönen 

[6.2] ”Insinöörikunnan edunvalvontaa" 
       Harri Savolainen 

 
[7]   Uusi Insinööri –lehti 9/2009   

”90 vuotta insinöörien hyväksi” 
[8]   JIL ry:n kotisivut  www.jil.fi 
 
[9]   JIL ry:n arkistomateriaalia 
[9.1] VIL ry:n palkitsemisohjesääntö 12.11.1981 

sivuja 2 
 
[11]   Kohti teknisten keskusliittoa 
 
[12]    internet Pasi Tulkki 
 Valtion virka vai teollinen työ? 
 Insinöörikoulutus sosiaalisena ilmiönä 1802-1939 
 
[13]   Tielaitoksen Insinöörit ry, 40 vuotta, 1960-2000  
 
[14]   Rautateiden Insinöörit ry, VRI 40 vuotta,  

1956-1996 ”Insinöörien järjestötoimintaa rautateillä 
neljävuosikymmentä”, Juhani Pitkänen 

 
[VIL]   VIL:n arkistoaineisto  (UIL:ssa ja Landénilla  olevasta omasta) 

[JIL]    JIL:n arkistoaineisto  (UIL:ssa ja Landénilla olevasta omasta).  

http://www.jil.fi/
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Stig Landén 
JIL:n puheenjohtaja  
JIL:n hallituksen jäsen vv. 1996 - edelleen 

 
 
 
 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n 
historiikin lastuja vuosilta 1996 - 2011 

 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n historiikkiin on tässä kerät-
ty vain väläyksiä ja ns. "lastuja" kokonaisuudesta. Se on siis lä-
hinnä lähiajan toiminnan kirjauksia. JIL:n historiaa onkin vasta 16 
vuoden ajalta, eikä se olekaan vielä lopussa, vaan kokonaisesitys 
ja analyysi tehtäneen toivottavasti vuosikymmenien kuluttua. 

 
JIL 1.  Säännöt 
 
VIL:n säännöt muutettiin vuoden 1994 lopulla sisältäen nimen-
muutoksen Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:ksi. Siten 
JIL:n säännöt rekisteröitiin vuonna 1995 mahdollistamaan JIL:n 
synnyn ja muodon. 
 
Vuonna 2002 todettiin, että liiton toimintaympäristö oli muuttunut. 
Silloin JIL:n säännöt muutettiin. Hallituksen valmistelussa huomi-
oitiin Insinööriliiton säännöt ja hallintolakimieheltä saatu palaute. 
Sääntömuutoksen keskeisimmät muutokset: 
- luovutaan pääsihteeritehtävästä 
- jokaiselle sektorille (kunta, LTY ja valtio) oma varapuheenjohta-
ja 
- liiton syyskokous päättää myös toimihenkilöiden palkkioista 
- mahdollistettiin liittokokouksen koollekutsuminen sähköpostilla 
- täsmennettiin hallituksen ja työvaliokunnan koollekutsumista 
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- JIL:stä eroava jäsenyhdistys on velvollinen maksamaan jäsen-
maksunsa siltä kalenterivuodelta, jona jäsenyys päättyy. [JIL] 
 
Viimeksi JIL:n säännöt uusittiin vuosina 2007-2008 ja rekisteröi-

tiin 29.1.2009. Säännöt  muokattiin vastaamaan paremmin uu-
distuneita tarpeita sekä mahdollistamaan kevyempi ja kustan-

nustehokkaampi hallintorakenne seuraavasti: 
-  vain yksi varapuheenjohtaja 
-  hallituksen jäsenten määrä minimoitiin (1 jäsen/jäsenyhdistys, 
   joskin yli 300-jäsenisellä yhdistyksellä on 2 edustajaa) 
-  vain yksi liittokokous, pidettäväksi syksyllä 
-  liittokokouksessa voidaan edustaa rajoitetusti valtakirjoilla. 
Sen lisäksi käytännössä:  
-  varapuheenjohtaja toimii kokous- ja järjestösihteerinä 
-  työvaliokunnalle delegoidaan enemmän toimintavaltaa. [JIL] 

 
JIL 2.  Tarkoitus ja visio 

 
JIL:n sisäinen järjestökehittäminen 

 
JIL linjasi toimintansa suuntaa vuosille 2000-2003. Se kuvaa hy-
vin JIL:n toimintakenttää ja visioita tulevasta. Nyt kymmenen 
vuoden jälkeen voidaan arvioida, kuinka lähivuosien tulevaisuutta 
silloin onnistuttiin hahmottamaan ja miten haasteet päätettiin 
kohdata. Seuraavassa: 
 
" JULKISEN ALAN INSINÖÖRIEN LIITTO JIL ry:n TOIMINNAN 
SUUNTALINJAT 2000 - 2003 
 
1. TOIMINTA-AJATUS 
 
JULKISEN ALAN INSINÖÖRIEN LIITTO JIL ry muodostaa aka-
valaisen insinööriyhteisön julkisen sektorin. 
 
JULKISEN ALAN INSINÖÖRIEN LIITTO JIL ry toimii jäsenyhdis-
tystensä yhdyselimenä sekä valvoo ja kehittää julkisella ja LTY-
sektorilla toimivien insinöörien oikeudellisia, ammatillisia ja sosi-
aalisia etuja sekä luo koollaan edustuksellisen vaikutuskanavan 
näiden asioiden edistämiseksi. Liitto tuottaa tai välittää jäsenyh-
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distyksille niiden tarvitsemia toimintaa tukevia järjestöpalveluja 
kustannustehokkaasti. 
 
JULKISEN ALAN INSINÖÖRIEN LIITTO JIL ry muodostuu julki-
sella sektorilla sekä julkisessa omistuksessa toimivien osakeyhti-
öiden ja liikelaitosten insinööriyhdistyksistä. 
 
JULKISEN ALAN INSINÖÖRIEN LIITTO JIL ry:n toiminta perus-
tuu jäsenyhdistysten asiantuntemukseen ja tavoitteelliseen toi-
mintaa. 
 
2. ARVOT 
 

*  Rohkeus edellä kävijyyteen ja muutokseen 
*  Yhteistyökyky – onnistumisen tae   
*  Terve ammatillinen itsetunto   
*  Luotettava asiantuntija 
*  Vilpitön tahto menestyä. 
 
3. VISIOT 
 
3.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Toimintakauden 2000-2003 aikana yhteiskunnassa jatkuu nopea 
muutos. Keskeisiä muutostekijöitä ovat kansainvälistyminen, tek-
nistyminen, tiedon määrän nopea lisääntyminen, muutosvauhdin 
nopeutuminen, resurssien niukkuus sekä tulosvaatimusten kiris-
tyminen. Yritysten ja myös julkisen sektorin verkostoituminen jat-
kuu. Keskeisiä tekijöitä julkisen sektorin insinöörien kannalta ovat 
seuraavat: 
 
*   Teknikkokoulutuksen päätyttyä insinöörien määrä julkisella 

sektorilla lisääntyy 
*   Viranomaispalvelut säilyvät julkishallinnossa. Muilta osin julkis-

ten toimintojen liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen jatkuu 
*   Julkisella sektorilla tehdään keskitetyt tulosopimukset, joita 

virasto-, laitos-, yritys- ja kuntakohtaisesti sovelletaan. 
*   Huomattava osa akavalaisista työskentelee julkisen sektorin 

palveluksessa 
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*   Kilpailu julkisen sektorin insinööreistä AKAVAn ja STTK:n välil-
lä on kova 

*   Yhteistyön tarve muiden akavalaisten kanssa entistä tärkeäm-
pää.  

 

3.1. KOULUTUS 
 
Insinöörikoulutuksen jatkotutkinnot antavat mahdollisuuden julki-
sella sektorilla insinöörien kyvykkyyden mukaiseen tehtävä- ja 
palkkakehitykseen. JIL tukee Insinööriliittoa insinöörikoulutuksen 
kehittämisessä sekä ennen kaikkea insinöörien jatkokoulutusjär-
jestelmän luomisessa. 
 
Jatkotutkinnon tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia käytäntöön 
suuntautuneita insinöörejä erilaisiin suunnittelu-, asiantuntija-, 
johto- ja hallintotehtäviin.  
 
3.3. AMMATTIKUVA 
 
Insinööritutkinto takaa yksilölle kansallisesti ja kansainvälisesti 
kilpailukykyisen mahdollisuuden sijoittua korkeatasoisiin työtehtä-
viin. Insinöörit osallistuvat viranomaisina, päättäjinä, asiantuntijoi-
na sekä vaikuttajina yhteiskunnan kehittämiseen, elämän laadun 
ja hyvinvoinnin lisäämiseen. 
 
Insinöörin asema ja yhteiskunnallinen arvostus muodostuvat 
ammatillisista ja sosiaalisista taidoista sekä valmiudesta vastuun-
kantoon niin työyhteisössä kuin yhteiskunnassa.  
 

3.4. TYÖELÄMÄ 

 

Vahvistetaan AKAVA-JS:ää julkisen sektorin neuvottelu- ja sopi-
musosapuolena. Kehitetään Insinööriliiton julkista sektoria työ-
markkinoiden aktiivisena neuvottelu- ja sopimuskumppanina. Li-
sätään JIL:n vaikutusmahdollisuuksia eri sektoreilla sekä ylläpide-
tään aktiivista edelläkävijän imagoa. 
 

Insinööriliiton julkinen sektori osallistuu virasto- ja laitostason se-
kä yhtiöiden akavalaisten yhteistyöryhmien kehittämiseen. Tavoit-
teena on toimivat akavalaiset yhteistyöryhmät kaikilla julkisen 
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sekä LTY-sektorin työpaikoilla. Insinöörien neuvottelu- ja painos-
tusvalmius säilytetään työpaikkakohtaisena akavalaista avain-
henkilöstöä koskevana  lakkovalmiutena. 
 
Julkisen sektorin luottamusmieskoulutuksessa keskitytään sekto-
rikohtaiseen koulutukseen yhteistyössä muitten akavalaisten ryh-
mien kanssa. 
 
Insinööritutkinto on hyväksyttävä koko valtio- ja kuntakentässä 
korkeakoulututkinnoksi ja mahdollistettava kaikkien virkojen haku. 
 

3.5. JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Opistotasoisen teknisen koulutuksen päättyminen lisää huomat-
tavasti julkisella sektorilla työskentelevien insinöörien määrää 
lähivuosina. Muutos antaa mahdollisuuden Insinööriliiton julkisen 
sektorin jäsenmäärän lisäämiseen. JIL:n jäsenyhdistykset rekry-
toivat aktiivisesti uudet insinöörit akavalaiseen insinööriyhteisöön. 
"   [JIL] 
...... 
 
Vuoden 2003 aikana Insinööriliitto uusi strategiaansa VIA-pro-
sessina. Sen pohjalta JIL ry uusi vuoden 2004 aikana oman stra-
tegiansa ja toimintamallejansa osana Insinööriliittoyhteisöä.  
 
Kevätliittokokouksessa 2005 vahvistettiin JIL:n uusi VIA vuosille 
2005 - 2010. JIL auttoi jäsenyhdistyksiään valmistelemaan niiden 
omat VIA:t vuosille 2006 - 2010. [JIL] 
 
JIL:n visio vuosille 2005 - 2010 sisälsi seuraavia näkemyksiä 

- JIL ry muodostaa akavalaisen insinööriyhteisön julkisen sek-
torin. 

- JIL ry toimii jäsenyhdistystensä yhdyselimenä sekä valvoo ja 
kehittää julkisella sektorilla toimivien insinöörien oikeudellisia,  
ammatillisia ja sosiaalisia etuja. 

- JIL ry muodostuu julkisella sektorilla sekä julkisessa omistuk-
sessa toimivien yritysten insinööriyhdistyksissä. 

- JIL ry:n toiminta perustuu jäsenyhdistysten asiantuntemuk-
seen ja tavoitteelliseen toimintaan. 
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Vastaavasti Insinööriliiton julkisen sektorin keskeisiä näkymiä 
vuoteen 2010 saakka (näkemys v. 1999) ovat: 
-   Pääosa akavalaista työskentelee julkisen sektorin palveluk-

sessa. 
-   Teknikkokoulutuksen loputtua insinöörien määrä julkisella sek-

torilla kaksinkertaistuu 10 vuodessa. 
-   Viranomaispalvelut säilyvät julkishallinnossa. 
 Muilta osin tehtävien liikelaitostaminen on jatkuvaa. 
-   Julkisella sektorilla tehdään keskitetyt tulosopimukset, joita 

sitten virasto-, laitos-, yritys- ja kuntakohtaisesti sovelletaan. 
-   Kilpailu julkisen sektorin insinööreistä Akavan ja STTK:n välillä 
     kovenee. [JIL] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuosina 2009-2010 JIL päätti jälleen päivittää visiotaan tulevai-
suudestaan tiivismuotoiseksi ”JIL:n järjestöstrategia vuosille 
2011-2020”. Työtä tehtiin, mutta se jäi vielä kesken osaksi UIL:n 
sääntömuutosten ja uusien linjausten käsittelyn jatkuessa edel-
leenkin. Merkittäväksi visiointikohteeksi muodostui JIL:n ja sen 
jäsenyhdistysten järjestäytymis- ja organisoitumismallista saatu 
idea ja alustava konsensus. Siinä halukkaiden jäsenyhdistyksien 
jäsenille luotaisiin mahdollisuus yksiportaiseen järjestäytymiseen 
UIL:on. Se mahdollistettaisiin JIL:n sääntöjä muuttamalla siten, 
että JIL:n jäseninä voisivat olla jäsenyhdistyksiä ja suoraan henki-
löjäseniä. JIL:n järjestöstrategian luonti jatkuu voimallisemmin 
vuosina 2011-2012. 

25.9.2003 Puheenjohtaja päivät 2-3.10.2003         

Arto Isomäki

2

STRATEGIAKARTTA JIL 
Laadittu 7.5.2003; Keijo Murtomäki KIRA, Martti Piiroinen TIELI, Aki Pöyry MPI ja Arto Isomäki VRI
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JIL:n 40-vuotisjuhlassa vuonna 2001 ja juhlakuksat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Mälkönen, J Ilmonen, T Tampo, A Rautakorpi  
ja K-M Valariutta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J Malinen, S Landén, H Savolainen, M Halmela ja E Mälkönen 
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JIL 3.  Jäsenyhdistykset ja jäsenmääräkehitys 

 

JIL:n jäsenyhdistykset (aakkosjärjestys) ja niiden jäsenyysvuodet 

(lähes kaikilla alku jo VIL:n ajoilta lähtien): 

 
- Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit AOI ry     1995 - 1998 
- Ilmailuhallinnon Insinöörit ry (IHI)  (ILLI) 1972 - 2008 
- Insinöörikouluttajat ry 1999 - 
- Katsastusinsinöörit ry (KATSI) 1984 - 
- Kuntien Insinöörit ja Rakennusarkkitehdit KIRA ry 1996 - 2007 
- Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry 1967 - 
- Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry 
       Besitninkgsmännen för Motorfordon r.f. 1985 - 2006 

- Rakennus- ja kiinteistöalan insinöörit ry (RAKI)  1974 - 2008 
- Rautateiden Insinöörit VRI ry 1961 - 2006 
- Suomen PT Oy:n Insinöörikunta ry (PTI) 1961 - 2010 
- Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry 1980 - 
- Teknillisen tarkastuskeskuksen Insinöörit r.y. 1985 - 
- Tie- ja liikenneinsinöörit TIELI ry 1961 -  
- Työsuojelu- ja Terveyshallinnon Insinöörit ry         1974 - (2010) 
        jatkaen nimellä Aluehallinnon Insinöörit AHI ry 2010 - 
- Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry 1978 -        . 
[JIL] 
TIELI ry:n jäsenmäärä väheni merkittävästi 31.12.2006 Destian 
palvelukseen siirtyneiden osalta, sillä he liittyivät ryhmänä Hel-
singin Insinööreihin. Myöhemmin ovat henkilöjäseniä siirtyneet 
asuinpaikkakuntiensa mukaisiin UIL:n alueyhdistyksiin. 
 

Vuoden 2007 lopulla KIRA ry siirtyi UIL:n sisällä KI:n jäseneksi 
kuntapuolen edunvalvonnan vahvistamiseksi.  
 
Valtionhallinnon suuret  toimintojen ja palvelujen ulkoistamis- ja 
tuottavuusohjelmat ovat kohdanneet voimallisesti JIL:n jäsenten 
työpaikkoja. Liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen on siirtänyt JIL:n 
jäsenyhdistyksien edunvalvontaa LTY- ja YTN-sektorille. JIL:n 
edunvalvonta on pääasiassa JUKO:n kanavoimaa ja siten JIL:n 
piiristä on ollut siirtymistä poispäin. Samoista syistä muutama 
pieni jäsenyhdistys on kohdannut niin merkittävää jäsenkatoa, 
että on joutunut lopettamaan toimintansa kokonaan. [JIL] 
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Ilmailulaitoksen Insinöörit ry (ILLI) erosi JIL:stä 31.12.2008 ja liit-
tyi yhdistyksenä Helsingin Insinööreihin. ILLI:n jäsenet työskente-
levät liikelaitostetussa Ilmailulaitoksessa, jonka sopimustoiminta 
on LTY-sektorilla. 
 
Jäsenyhdistyksistä Työsuojelu- ja Terveyshallinnon Insinöörit ry 
(TTI) vaihtoi nimensä 18.12.2010 alkaen Aluehallinnon Insinöörit 
AHI ry:ksi. Suomen PT Oy:n Insinöörikunta ry (PTI) lopetti toimin-
tansa 31.12.2010, ollen sitä ennen pitkään UIL/JIL:n sopimusjä-
senistä koostuva. 
 
Vuosina 2000-2002 arvioitiin jäsenkehitystä seuraavasti. Tue-
taan/jatketaan JIL:n jäsenyhdistyksissä uusien insinöörien rekry-
toimista Insinööriliittoyhteisöön. Teknikosta insinööriksi valmistu-
vat lisäävät julkisella sektorilla työskentelevien insinöörien mää-
rää. Se on jossain määrin toteutunutkin, mutta toisaalta suuri elä-
köitymismäärä on kompensoinut jäsenmäärien kasvun. [JIL] 
 
JIL 4.  Työmarkkinatoiminta 

 

Palkkausjärjestelmät 
 
Vuosina 1990-2005 tehtävien vaativuuteen perustuvia palkkaus-
järjestelmän kehitettiin kaikissa valtion virastoissa, laitoksissa 
sekä kuntasektorilla. Valtiotyönantajan tavoitteena oli, että uudet 
järjestelmät kattaisivat valtion koko henkilöstön viimeistään vuo-
den 2005 aikana. Silloin valtion uudet palkkausjärjestelmät olivat-
kin käytössä jo laajalti. Helmikuun 2006 alussa uudet järjestelmät 
koskivat valtaosaa virastoista ja noin 95 % valtion henkilöstöstä. 
Sen jälkeen JIL:n valtiosektorilla edunvalvonnan painopiste oli 
uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotossa ja olevien sopimus-
ten kehittämisessä vähintään JUKO:n mallisopimuksen mukai-
seksi sekä sopimuskokemusten jakamisessa ja tietämyksen li-
säämisessä. [JIL] 
 
Puolustushallinnossa jatkettiin pidempään uusien palkkausjärjes-
telmien kehittämistä. Työ oli pitkäjänteistä, sillä esimerkiksi puo-
lustusvoimissa kehittäminen kesti vuodet 1992-2005. Koko sen 
ajan Stig Landén toimi Akavan/MPI:n edustajana ja suuren osan 
siitä ajasta JUKO:n neuvottelijana toimi pääluottamusmies Ari 
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Rautakorpi, joka oli samaan aikaan JIL:n puheenjohtajana. Tie-
tysti 16 000 työtehtävän virasto ja niiden useat erilliset henkilöstö-
ryhmät olivatkin uusien palkkausjärjestelmien osalta valtionhallin-
non vaativimpia haasteita. Siellä syntyi viisi erillistä uutta palkka-
usjärjestelmää. Puolustushallinnon Rakennuslaitoksessa johto- ja 
asiantuntijahenkilöstön osalta solmittiin syyskuussa 2005 sopi-
mus. Lopulta puolustusvoimien 2500 tehtävää koskeva Eri-
koisupseerien ja siviilien johto- ja asiantuntijatehtävien (ESJA) 
palkkausjärjestelmän neuvottelutulos saavutettiin 20.12.2005. 
Tämä rauhallinen sopimusmenettely on osoittautunut lopputulok-
seltaan kestäväksi ja tulokselliseksi.  
 
Vuoden 2005 alusta ammatillisten oppilaitosten opettajat siirtyivät 
C-palkkausjärjestelmästä euromääräiseen palkkaukseen. [JIL] 
 
VALPAS ja KUNPAS 
 
2000-luvun alkuvuosina tulosopimuskierroksille asetettiin tavoit-
teeksi palkkauksen jälkeenjääneisyyden umpeen kurominen.  
Vaikutettiin siihen, että esim. valtiolla VALPAS- ja kunnalla KUN-
PAS-työryhmien työn tulokset saavutetaan. Vuonna 2002 saatiin 
kuntasektorilla sovittua KUNPAS-selvitykseen perustuen palk-
kauksen korjausohjelma, joka ulottui vuoden 2007 syyskuuhun 
asti. Vuoden 2002 loppuun mennessä solmittiin KVTES- ja TS-
sopimukset. [JIL] 
 
LTY-sektorin edunvalvonnan kanavointi 
 
LTY-sektorin edunvalvontamalli kehitettiin vastaamaan tulevai-
suuden edunvalvontaa avautuvassa LTY-sektorin kilpailuttamisti-
lanteissa. Tavoitteena oli Ylempien toimihenkilöiden neuvottelu-
järjestössä, YTN ry:ssä oman LTY-taustaryhmän toiminnan käyn-
nistäminen täysipainoisesti vuoden 2005 aikana ja sen jälkeen 
saada LTY-sektorin neuvottelutoiminta siirtymään YTN:n alaisuu-
teen. [JIL] 
 
Vuoden 2002 aikana jatkui AKAVA–JS (silloinen toimija) tai YTN 
edunvalvontalinjauksen selvittelyt. Toistaiseksi päätöksiä ei tehty 
mutta periaatteena sovittiin, että LTY-sektorin yhdistykset jatkos-
sakin säilyttäisivät JIL ry:n jäsenyyden. [JIL] 
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Samuli Haapasalon ”Tie auki taivasta myöten” -selvitystyön jat-
koetenemisen seurantaan osallistuttiin aktiivisesti. [JIL] 
 
Vuonna 2004 jatkettiin LTY-sektorin kehittämistä toimivaksi 
edunvalvojaksi YTN-kentässä. Taustaryhmä perustettiin 5/2004. 
Sen puheenjohtajaksi valittiin Arto Isomäki (Valtion Rautatiet) ja 
varapuheenjohtajiksi Ahti Paavonen (Metsähallitus) sekä Pertti 
Niemi (Tieliikelaitos). TES-neuvottelut käytiin vielä JUKO:n nimis-
sä. LTY:n TES-keskusneuvottelupöydässä oli toisena Akavalai-
sena neuvottelijana IL:n asiamies Juha Särkkä. [JIL] 

 
Vuonna 2005 saatiin LTY-sektorin taustaryhmä toimimaan. Jär-
jestettiin YTN:n luottamusmiespäivät ja puheenjohtajapäivät. Var-
sinainen toiminta YTN-kentässä haki vielä muotoaan. Loppuvuo-
desta kehitettiin ja haettiin erilaisia, YTN-kenttään soveltuvaa jär-
jestäytymiskanavaa. [JIL] 

 
Vuoden 2006 aikana saatiin LTY-sektorin toiminta selkeytettyä 
YTN:n taustaryhmänä. Samalla päätettiin siirtää suurimpien LTY-
sektorin yhdistysten osalta edunvalvonta kokonaisuudessaan yk-
sityissektorille. Samalla varmistettiin LTY-sektorin toiminnan jat-
kuminen ja kehittyminen avautuvassa kilpailutilanteessa. Lisäksi 
varmistettiin että tulevaisuudessa yhä yksityistettävien valtion vi-
rastoista muodostettavien yritysten yhdistystoiminnan jatkuminen, 
mikäli se nähdään jäsenistön edun mukaisena. [JIL] 
 
Lisäksi saatiin päätökseen pitkään neuvoteltu oikeuksien siirtymi-
nen JUKOsta YTN:an Akava-yhteisön sisällä. [JIL] 
 
Akava-YTR:t ja JUKO-toiminta 
 
Paikallisia yhteistyöorganisaatioita kehitettiin tavoitteena yhteis-
akavalaisen edunvalvontaorganisaation luominen virasto-, kunta- 
ja yritystasolle. [JIL] 
 
2000-vuosikymmenellä ammattijärjestöjen edunvalvontatoiminta 
oli voimakkaassa muutoksessa kaikilla aloilla. Järjestöjä yhdistyi 
ja niistä muodostettiin nykyistä suurempia yhteenliittymiä. Tätä 
suuntausta oli vauhdittamassa jäsenmaksujen pysyttäminen koh-
tuullisina ja edunvalvonnassa niin tärkeän joukkovoiman saami-
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seksi suuremmaksi. Sopimustoiminta oli myös siirtymässä yhä 
enemmän paikallistasolle, jolloin neuvottelujen painopiste siirtyy 
pois keskustasolta ja vaatii siitä syystä myös paikallisella tasolla 
muutoksia. Useissa valtion virastoissa, mm. puolustushallinnon 
piirissä on jo kohta kahdenkymmenen vuoden ajan pyritty yhtei-
seen akavalaiseen virastotason neuvotteluyksikköön, siinä kui-
tenkaan kokonaan onnistumatta. Muilla hallinnon aloilla Aka-
va/JUKO-yhteistyö toimii ja niissä on vain yksi JUKO:n luottamus-
miesorganisaatio. Tämä on jatkossa välttämätöntä kaikissa valti-
on virastoissa, minkä vuoksi pitää jatkaa sitkeästi niitä toimia, 
joilla tällainen yhteinen akavalainen kaikki osapuolet tasapuoli-
sesti huomioonottava yksikkö hallinnon aloilla saadaan toimi-
maan. [5.1]

  
 
Valtionhallinnon uudelleen organisointi 
 
JIL ja sen jäsenyhdistykset osallistuivat 1.1.2010 alkaen toimen-
pantuun valtiohallinnon aluehallinto- ja keskusvirastomuutoksiin. 
Valtion hallintoon muodostettiin ELY- ja AVI-organisaatiot entisiä 
erillisiä hallintovirastoja yhdistämällä. 
 
JIL aloitti jo vuonna 2006 valtion virastojen ja laitosten integroitu-
miskehityksen seurannan ja varautumisen edunvalvonnan toimi-
vuuteen valtionhallinnon uusissa organisaatiorakenteissa. Samal-
la pyrittiin huolehtimaan jäsenistön edunvalvonnasta valtionhal-
linnon kehittämishankkeissa, kuten strategiset kumppanuuksien 
luonneissa ja liikkeenluovutuksessa. 
 
Vuoden 2007 aikana Liikenne- ja viestintäministeriön alla olevien 
virastojen pääluottamusmiehet muodostivat erillisen "LVM:n kum-
mit" -ryhmän, joka seuraa LVM:n tuottavuuden koordinaatioryh-
mää, eri virastoissa tapahtuvaa organisointia ja väylävirastohank-
keen etenemistä. [JIL] 
 
Kunnallishallinnon muutoksia 
 
Vuonna 2006 kirjattiin JIL:n toimintasuunnitelmaan: 
"Tiivistetään yhteistyötä Kunnan Insinöörit KI ry:n kanssa JUKO 
/KTN sopimuksen puitteissa. Tämä tapahtuu ensisijaisesti kun-
nissa ja kuntayhtymissä paikallistasolla. Kunnallisten energialai-
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tosten verkkotoiminnot tullaan lain vaatimuksesta yhtiöittämään. 
Kunnallisista liikelaitoksista siirtyvien TS:en alaisten työntekijöi-
den edunvalvonta turvataan yhtiöittämisprosessin aikana ja lisäk-
si sovitun siirtymäajan puitteissa." [JIL] 
 
UIL:n VES-valtuuskunta 
 
Vuonna 2008 UIL perusti uusitun työmarkkinaohjesääntönsä mu-
kaan myös valtion sektorille työmarkkinaelimen eli VES-valtuus-
kunnan (VESVA). Nykyisin sen toimialaan kuuluu valtion, kirkon 
ja yliopiston VES- ja TES-toiminnot UIL:n jäsenten osalta. [JIL] 
 
VESVA:n tehtävänä on seurata JUKO:n neuvottelutoimintaa ja 
ohjeistaa UIL:laiset edustajat toimimaan JUKO:ssa keskusliiton 
tavoitteiden ja linjausten mukaisesti sekä ohjeistaa sopimusten 
hyväksymisen ja hylkäämisen suhteen. [JIL] 
 
VESVA on muuttanut JIL:n entistä roolia ja vaikutuskanavointia 
edunvalvojana. Aiemmin käytännössä, JIL:n edustaja oli suoraan 
AKAVA-JS:n ja JUKO:n valtion neuvottelukunnassa jäsenenä. 
Nyt UIL on siellä edustettuna. UIL:n VESVA:ssa on kylläkin jäse-
nenä JIL:n edustaja, jopa varapuheenjohtajana sekä puheenjoh-
taja on ollut JIL:stä. Muuten VESVA  muodostuu valtion ja kirkon 
virastojen luottamusmiesedustajista. Suurelta osaltaan hekin ovat 
JIL:n keskeisiä vaikuttajia, mutta nyt hieman eri mandaateilla.  
 
VESVA on ottanut tehtäväkseen UIL:n valtionsektorin luottamus-
koulutuksen. Tämä on tukenut  ja keventänyt JIL:n toimintaa luot-
tamusmiesten kouluttajana. Toisaalta UIL on lopettanut koulutus-
tukirahat JIL:lle. UIL on kylläkin budjetoinut UIL:n julkisen sektorin 
edunvalvontaan varoja, joista neuvottelu- ja luottamusmieskoulu-
tuskuluja maksetaan JIL:läisillekin JUKO:n järjestämistä tilaisuuk-
sista. 
 
Kokonaisuudessaan VESVA:n mukana JIL:n ja sen ay-edun-
valvonnan osalta vaikuttavuus on kasvanut  UIL:n vahvemman 
otteen ansiosta valtiosektorin edunvalvontaan. JIL ja sen jäsen-
yhdistykset käyttävät Insinööriliiton johto- ja toimihenkilöiden vai-
kutusmahdollisuuksia julkisen sektorin edunvalvontaan. 
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JIL 5.  Järjestötoiminta    
 
JIL:llä oli jo VIL:n aikakaudella perustettuja paikallistoimikuntia. 
Niiden tehtävänä oli toimia tarvittaessa työtaisteluorganisaatioina. 
Vuonna 1997 niitä oli seuraavilla paikkakunnilla: 
- Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Kouvola, Oulu, 
Vaasa, Rovaniemi, Riihimäki, Seinäjoki, Joensuu, Kajaani ja Yli-
vieska. [JIL] 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry / IL liittyi vuoden 2000 alusta 
Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n jäseneksi 
ja tätä kautta AKAVA-JS:n jäsenyyteen. Muut JEA:n jäsenliitot 
ovat Tekniikan akateemisten Liitto, Suomen Ekonomiliitto, Suo-
men Arkkitehtiliitto ja Ympäristöalojen Keskusliitto. JEA:n koko-
naisjäsenmäärä oli vuoden alussa 10 600. Uudella järjestäyty-
mismallilla on tarkoitus lisätä ylempien toimihenkilöiden yhteistyö-
tä myös julkisella sektorilla. Vuonna 2002 JEA:n jäsenliitoiksi oli 
järjestäytynyt lisäksi Driftingenjörsförbundet, Suomen Lakimiesliit-
to, Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto ja Tradenomiliitto. [JIL] 
 
JIL tuottaa ja välittää jäsenyhdistyksiensä tarvitsemia ja toimin-
taansa tukevia järjestöpalveluja kustannustehokkaasti. [JIL] 

 
UIL:n vuoden 2010 kevät- ja syysedustajakokouksissa käsiteltiin 
sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutoksia ja alustavasti 
mm. edustajakokouksen menettelytapaohjetta, vaaliohjetta, työ-
markkinaohjesääntöjä. JIL otti vahvasti kantaa näihin asioihin, 
etenkin UIL:n sääntömuutosesityksiin, kiinnittäen niissä huomioita 
JIL:n asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koskeviin kohtiin. JIL:n 
kommenteissa korostettiin erityisen voimakkaasti tarvetta JIL:n 
vaikuttavuuden säilyttämiseen mm. julkisen sektorin varapuheen-
johtajan säilymisellä ja sen ay-edunvalvonnan sisällyttämisellä 
liiton johtajistotasolla, edustajakokouksien edustajien äänimäärän 
säilyttämisenä entisen mukaista suhteellisuutta noudattaen jne. 
Nähtiin myös UIL:n tarvitsevan JIL:ä ja julkista sektoria piirissään. 
[JIL] 
Järjestäytymiskanava syynissä 
 
KTK:n eroprosessia Uusi Insinööriliittofuusiosta sivuten, JIL tutki 
ja selvitti toimivinta järjestäytymismallia etenkin KTK:n jäsenyys-
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vaihtoehdon kannalta. UIL:n julkisen sektorin jäsenyhdistykset 
kokivat huolestuttavassa määrin UIL:ssa asemansa ja toiminta-
mahdollisuutensa epävarmaksi. Vuoden 2008 JIL:n syysliittoko-
kous käsitteli JIL:n järjestäytymiskanavaa päätyen jatkamaan 
edelleen UIL:ssa. Hyvä niin. JIL on rakentanut viime vuodet yh-
teistyöedellytyksiä toimiviksi UIL-yhteisössä. 

 
JIL:n kunniapuheenjohtaja Esko Mälkönen linjasi jo vuonna 2007: 
"Julkishallinnossa palvelevan insinöörikunnan pysyminen Insinöö-
riliittoyhteisössä on tärkeää, koska se auttaa insinööri-iden-
titeetin säilymisessä, mikä on tärkeää jäsenkunnan kannalta 
muuten integroituvassa järjestöelämässä. Insinööriliittoyhteisöön 
kuuluminen antaa myös parhaat mahdollisuudet huolehtia insi-
nöörien edunvalvonnasta, sillä vain Insinööriliitto osaa ja pystyy 
sen tekemään." [5.1]

  

 
JIL 6.  Koulutustoiminta 

 
Insinöörikoulutus 
 
Vuosina 2000-2002 on JIL:n toimintasuunnitelmiin ja -kertomuk-
siin kirjattu: 

- "Insinöörikoulutuksen siirryttyä ammattikorkeakouluun, oli sillä 
merkittäviä vaikutuksia insinöörijärjestöjen jäsenhankintaan ja 
insinöörien asemaan etenkin julkishallinnossa tutkintotasojen 

sidonnaisuuksista kelpoisuusvaatimuksiin. 
- Opistotasoisen teknisen koulutuksen päättyminen lisää julki-

sella sektorilla työskentelevien insinöörien määrää lähivuosi-
na. Muutos antaa mahdollisuuden Insinööriliiton julkisen sek-
torin jäsenmäärän lisäämiseen. 

- JIL:ssä ja sen jäsenyhdistyksissä jatketaan uusien insinöörien 
rekrytointia Insinööriliiton jäsenyyteen. Parannetaan valmiuk-
sia kilpailtaessa jäsenhankinnassa muiden keskusjärjestöjen 
vastaavien yhdistysten kanssa. 

- Insinööriliitto toimii voimakkaasti insinöörikoulutuksen, -
tutkinnon ja insinöörien aseman säilyttämiseksi korkealla ta-
solla.  
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- JIL tukee IL/UIL:n toimintaa insinöörikoulutuksen laadullises-
sa kehittämisessä sekä insinöörien jatkokoulutusjärjestelmän 
luomisessa.  

- JIL tukee Insinööriliiton tavoitteita ennen kaikkea insinööritut-
kinnon aseman parantamiseksi kilpailukykyiseksi myös jul-
kishallinnossa."  [JIL] 

 
Julkisella sektorilla koulutuksen muodolliset tasovaatimukset es-
tävät usein insinöörien kyvykkyyden mukaisen tehtävä- ja palkka-
kehitykseen. Insinööritutkinto on tunnustettava korkeakoulututkin-
noksi koko julkisella sektorilla. Niinpä se toteutuikin 2000-vuosi-
kymmenen lopulla, kun laki korkeakouluista julisti ammattikorkea-
koulututkinnot korkeakoulututkinnoksi ja ylemmäksi korkeakoulu-
tukinnoiksi yliopistojen tutkintojen kanssa.  
 

Luottamusmieskoulutus 

 
VIL ja JIL on järjestänyt vuosittain kaksi-kolme luottamusmies-
koulutustilaisuutta aina vuoteen 2008 saakka. Sen jälkeen JIL:n 
ei järjestänyt luottamusmieskoulutusta, koska UIL:lta ei saatu ai-
emmalla tavalla taloudellista tukea. JIL:n edustajat ovat osallistu-
neet UIL:n VES-valtuuskunnan ja JUKO:n virastokohtaisiin luot-
tamusmieskoulutuksiin.  
 
Julkisen sektorin luottamusmieskoulutuksessa pyrittiin sektori-
kohtaiseen koulutukseen yhteistyössä muitten akavalaisten 
ryhmien kanssa. Yhdistyskohtaisissa luottamusmiesten koulutus-
tilaisuuksissa keskityttiin virasto-, laitos-, yritys- tai kuntakohtaisiin 
erityiskysymyksiin. [JIL] 
 
Jäsenyhdistysten työmarkkina- ja neuvotteluvalmiuksia kehi-
tettiin järjestetyissä yhdistyskohtaisilla luottamusmieskoulutusti-
laisuuksilla. Näiden tilaisuuksien  ohjelma rakennettiin tukemaan 
sekä järjestön tavoitteiden saavuttamista että parantamaan luot-
tamusmiesten valmiuksia edunvalvontatoiminnassa. Yhdistyskoh-
taiset tilaisuuden keskittyivät lisäksi talokohtaisiin erityiskysymyk-
siin. Merkittävä osa tilaisuuksista järjestettiin Akavalaisena yhteis-
työnä. [JIL] 
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Palkkausjärjestelmätyö julkisella sektorilla asetti voimakkaita 
paineita jäsenyhdistysten aktiivien sekä luottamusmiesten osaa-
miselle ja koulutukselle. [JIL] 
 

JIL 7.  Tiedotustoiminta 
 
Ulkoista tiedotusta on ylläpidetty ja kehitetty järjestöllisen pai-
noarvon profiloimiseksi ammattiyhdistyskentässä sekä Insinööri-
liittoyhteisössä. JIL:n julkista kuvaa, näkyvyyttä sekä viestintä-
valmiuksia on toteutettu toimittamalla liittoa ja sen jäsenkuntaa 
esittelevää aineistoa sekä Uusi Insinööri- että muihin lehtiin. [JIL] 
 
JIL:n toimijat ovat tukeneet kirjoituksin JEA-yhteisön vuonna 1998 
perustamaa ja toimittamaa valtiosektorin jäsenkunnalle suunnat-
tuja Keppi ja Porkkana –tiedotteita, joita julkaistaan neljä kappa-
letta vuoden aikana. [JIL] 
 
Kuntasektorilla jäsenille tiedotetaan JEA-AEK yhteistyönä laadit-
tavan tiedotteen avulla. [JIL] 
 
Sisäistä tiedotusta on kehitetty ja monipuolistettu tiedotusta 
JIL:n Internet-kotisivujen avulla sekä toimittamalla sähköisesti 
ajankohtaista aineistoa ja tiedotteita jäsenliittojen käyttöön. [JIL] 
 
Vuonna 2008 JIL:n omat Internet-kotisivut poistuivat UIL:n www-
sivujen yhteydestä. UIL:n www-sivujen jäsenyhdistyksien sivuilla 
on myös JIL:n jäsenyhdistysten yhteystiedot ja linkki JIL:n omille 
sivuille.  
 
Vuonna 2009 loppukesästä hankittiin JIL:n koti-, jäsen- ja halli-
tuksen internet-sivut sekä www.jil.fi-verkkotunnus kolmeksi vuo-
deksi. Luodut sivut toteutettiin laadukkaiksi. [JIL] 
 
JIL:n jäsenyhdistyksille ilmoitettiin käyttöön otetuista sivuista ja 
jäsenyhdistyksen mahdollisuuksista saada luoda omia esitte-
lysivuja sivustoon. Sivuilla on julkaistu yhdistyksen uutisia ja 
asiakirjoja sekä UIL:n jäsentiedotteita. [JIL] 
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JIL 8.  Talous 
 
Vuonna 2007 talouteen vaikuttivat voimakkaasti LTY-sektorille 
siirtyneet ja JIL ry:n jäsenyydestä eronneet yhdistykset eli VRI, 
MKM ja TIELI:n tieliikelaitosta koskeva osa. Talouden ja toimin-
nan tasapainottamiseksi JIL ry hyväksyi hallintorakenneuudistuk-
sen, jonka mukaiset toimintatavat otettiin käyttöön jo osittain sa-
mana vuonna. [JIL] 
 
Vuonna 2008 talouteen vaikutti UIL/KTK-välinen eroprosessi ja 
sen heijastevaikutukset JIL:n edustuksiin. 1.8.2008 ylimääräisten 
UIL:n edustajakokousten päätösten jälkeen tehtiin perusteellinen 
JIL:n järjestäytymisselvitys erikseen nimetyn neuvotteluryhmän 
toimesta. Siitä syntyi jonkin verran lisää kokous- ja matkakuluja. 
[JIL] 
Uusi Insinööriliiton tuki koulutus- ja jäsenjärjestötoimintaan 
kohdennettiin pääosin hallituksen hyväksymiin JIL:n yhteisiin tai 
jäsenyhdistysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Kun UIL loi 
vuonna 2008 VES-valtuuskunnan, toteuttamaan UIL:n edunval-
vontatoimintaa valtion, kirkon ja yliopistojen osalta, niin JIL:n pe-
rinteinen suora rooli UIL:n julkisen sektorin edunvalvonta- ja kou-
lutusyhdistyksenä keveni. Samalla se aiheutti sen, että luotta-
musmieskoulutuksen näille aloille antaa VES-valtuuskunta. Siten 
koulutustukivaroja ei JIL:lle enää kohdenneta. [JIL]     
 



141 

JIL:n talous on viime vuosien aikana saatu tasapainotettua me-
nokurin, sähköisten etäkokouskäytäntöjen ja UIL:n takautuvasti 
suorittamien jäsenmaksukeruun tilitysten ansiosta.  
 

JIL 9.  Toimihenkilöt 

 

VIL:ssa ja JIL:ssa ovat useat hallituksen jäsenet olleet erittäin 
pitkäaikaisia, jopa 10-20 vuottakin. Eräille heistä on kertynyt 5-15 
vuotta järjestön keskeisimmissä luottamustehtävissä. Siten he 
ovat tuoneet tarpeellista osaamista, kokemusta ja jatkuvuutta jär-
jestöön. 
 
JIL:n puheenjohtajat  kaudet: 
- Esko Mälkönen MPI  1995 - 1996 
- Hannu Kumpulainen MPI  1997 - 1999 
- Martti Halmela  TIELI 2000 - 2002 
- Ari Rautakorpi  MPI 2003 - 2009 
- Stig Landén  MPI 2010 - 2011 
 

Varapuheenjohtajat  kaudet: 

-   Timo Tampo TIELI 1995 
-   Martti Halmela   TIELI 1996 - 1999 
-   Aki Pyykkö AOI 1996 
-   Keijo Murtomäki KIRA 1997 - 2005 
-   Stig Landén MPI 2000 - 2007, 2009 
-   Arto Isomäki VRI 2003 - 2006  
-   Juhani Kaukosuo  Inskoul 2006 - 2007, 2011- 
-   Pekka Liimatainen TIELI 2008 
-   Paavo Kokko TTI  2010. 
 

Taloudenhoitajat  kaudet: 

- Hannu Kumpulainen MPI 1995 – 1996 
- Stig Landén MPI 1997 – 1999  
- Ari Rautakorpi MPI 2000 – 2002 
- Pertti Niemi TIELI 2003 – 2006  
- Pekka Liimatainen TIELI 2007 
- Stig Landén MPI 2008 – 2009 
- Juhani Kaukosuo Inskoul        2010 
- Aki Pöyry  MPI             2011     [JIL] 
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JIL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt 
 

 
 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n TOIMIHENKILÖT
sukunimi etunimi yhdistys perust 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit ry AOI

PYYKKÖ Aki AOI --- Vpj  Tvk --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TAMMISALO Jorma AOI --- Hj Hj Hj --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

LEHTILÄ Ismo AOI --- Hvj Hvj Hvj --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ilmailuhallinnon Insinöörit ry IHI 1972

Ilmailulaitoksen Insinöörit ry ILLI 2006

LINDSTRÖM Åke IHI Hvj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hvj Hvj --- --- ---

LAPPETELÄINEN Veikko IHI/ILLI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj --- --- ---

URHONEN Kimmo IHI Hvj Hvj --- --- ---

HERVOS Hannu IHI Hvj Hvj --- --- ---

MIKKONEN Marja-Liisa ILLI Hvj --- --- ---

Insinöörikouluttajat ry InsKoul 1998

LÄHTEENMÄKI Heikki InsKoul --- --- --- --- Hj

ANTTILA Lassi InsKoul --- --- --- --- Hj Hj Hj

PÖNNI Hannu InsKoul --- --- --- --- Hvj Hvj

KAUKOSUO Juhani InsKoul --- --- --- --- Hj Hj Hj Vpj Vpj Hj Hj,mye Hj,Th Vpj

PUUSTINEN Juhani InsKoul --- --- --- --- Hvj Hvj Hj Hvj Hvj

SEPPÄLÄ Matti InsKoul --- --- --- --- Hvj Hvj Hvj  

Katsastusinsinöörit ry KATSI 1984

NIEMINEN Kari KATSI Hj Hj Hj Hj, tvk Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

VIKMAN Marko KATSI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

Kunnan Insinöörit ja rakennusarkkitehdit ry KIRA 1984

PAANANEN Marja-Liisa KIRA --- Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj --- --- --- ---

HÄKKINEN Eino KIRA --- Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj --- --- --- ---

MURTOMÄKI Keijo KIRA --- Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj  --- --- --- ---

MYLLYMÄKI Matti KIRA --- Hvj Hvj Hvj Hvj --- --- --- ---

LINDSTAM Olli KIRA --- Hvj Hvj Hvj --- --- --- ---

LEHMONEN Paavo KIRA --- Hj,as Hj,as --- --- --- ---

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry MPI 1967

ERÄVISTÖ Kari MPI Hvj

MÄLKÖNEN Esko MPI PJ PJ

LÄHTEENMÄKI Esa MPI Tt

MÄKINEN Esa MPI Hvj Hvj

KUMPULAINEN Hannu MPI Hj,Th Hj,Th PJ PJ PJ

LANDÉN Stig MPI Hj Hj Hj,Th Hj,Th Hj,Th Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Vpj Hj,Th Vpj,Th PJ PJ

RAUTAKORPI Ari MPI Hj Hj Hj Hj, Th Hj Hj,Th PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ

LEPPÄNEN Jukka MPI vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt

PÖYRY Aki MPI Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hvj Hj Hj Hj+Th

LEHTOMÄKI Risto MPI Hj Hj Hj Hj   

HUHTAMO Pertti MPI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

KASKELO Mikael MPI vtt vtt vtt Vtt Vtt

KNUUTI Joonas MPI Hj  

LEHTO Pekka MPI Hvj Hj+Me Hj

Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry MKM 1966

JÄKÄLÄ Markku MKM Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj --- --- --- --- ---

LEPPÄKORPI Eero MKM Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hj Hj,pye Hj,pye Hj,pye --- --- --- --- ---

MALINEN Jukka MKM Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj --- --- --- --- ---

Rakennus- ja Kiinteistöalan Insinöörit ry RAKI 1973

VÄIHINPÄÄ Timo RAKI Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt

YLÄ-JARKKO Eero RAKI Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj,pye Hj --- --- ---

LUNDGREN Jukka RAKI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj --- --- ---

TERO Mai RAKI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj --- --- ---

TIMONEN Aimo RAKI Hj Hj Hj Hj Hj --- --- ---

Rautateiden Insinöörit ry VRI 1956  

TOIVANEN Veikko VRI Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj --- --- --- --- ---

SUNDQVIST Veijo VRI Hj,Ps Hj, Ps Hj, Ps Hj, Ps Hj, Ps Hj, Ps Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hj --- --- --- --- ---

KAKKO Urho VRI Hvj

HOLMBERG Harri VRI Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt --- --- --- --- ---

ISOMÄKI Arto VRI Hj,Ps Vpj Vpj Vpj Vpj --- --- --- -- --

PERTTU Esa VRI Hj --- --- --- --- ---

LATVA Tommi VRI Hj Hj Hj --- --- --- --- ---
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SELITTEET:    
PJ = puheenjohtaja,  Vpj = varapuheenjohtaja, Hj = hallituksen jäsen,  Hvj = hallituksen 
varajäsen, Th = taloudenhoitaja,  Tt = tilintarkastaja,  vtt = varatilintarkastaja,  mye = mui-
den yhdistysten,  pye = pienten yhdistysten edustaja,   tv = työvaliokunnan jäsen,   
as = asiantuntija työvaliokunnassa,  KPJ = kunniapuheenjohtaja, KJ = kunniajäsen 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n TOIMIHENKILÖT
sukunimi etunimi yhdistys perust 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Suomen PT Oy:n Insinöörikunta ry PTI 1944

VAAHTOKIVI Tapio PTI Hj  Hj Hj Tt Tt Tt Tt Tt

ILO heikki PTI vtt

LEMSTRÖM Magnus PTI Hj vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt vtt ---

HAIKALA Kari PTI Hvj Hvj Hvj Hvj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj ---

KINNUNEN Juhani PTI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj ---

Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry STUKI 1980

KOPILOFF Pauli STUKI Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hvj

SAARI Heikki STUKI Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

KOLJANDER Tapani STUKI Hvj Hvj

OLANDER Ronnie STUKI Hj

Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry TTKI 1985

KAASINEN Veijo TTKI Hj Hj Hj Hj/2

KOLJONEN Asko TTKI Hvj Hvj Hvj Hj/2 Hj Hj Hvj Hvj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj

PESONEN Markku TTKI Hj Hj

TUURALA Lasse TTKI Hvj

KALLINEN Risto TTKI Hvj Hvj Hvj

HUTTUNEN Ilpo TTKI Hvj

Tielaitoksen Insinöörit ry TIELI 1993

Tie- ja liikenneinsinöörit ry TIELI 2001

ILMONEN Juhani TIELI Hj KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ

TAMPO Timo TIELI Vpj    KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ

HALMELA Martti TIELI Hvj Vpj Vpj Vpj Vpj Pj Pj Pj

MONOLA Veikko TIELI Hvj Hvj

PIIRONEN Martti TIELI Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj+tv

VALTONEN Voitto TIELI Hvj Hvj  

MANSIKKA-AHO Jari TIELI vtt vtt

NIEMI Pertti TIELI Hvj Hj Hj, Th Hj Hj Hj, Th Hj

LIIMATAINEN Pekka TIELI Hvj Hvj Hvj Hj Hj Hj,Th Vpj Hj Hj Hj

Työsuojelu- ja terveyshallinnon Insinöörit ry TTI 1973

Aluehallinnon Insinöörit AHI ry AHI 2010

LEHTIMÄKI Erkki TTI/AHI Hj Hj Hj Hj Hvj

JALO Henrik TTI Hvj Hvj Hvj Hvj Hj Hj Hj Hj

HAAVASOJA Tuula TTI Hvj Hvj

TOIVOLA Sirkku TTI Hvj Hvj Hj

SÄRKKÄ Juhani TTI Hj

KOKKO Paavo TTI Hvj Hvj Hj Hj Hj,pye Hj,mye Hj Vpj --

LEHTIMÄKI Sirkku TTI Hj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

TUUNAINEN Sakari AHI Hj+Me

Valtion Yleinen Insinööriyhdistys VYIY ry VYIY 1978

Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry YIY 1999

RANTANEN Pertti VYIY Hvj Hvj Hvj Hvj

REPO Paavo VYIY Hj Hj

TIRKKONEN Pentti YIY Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj

TOLPPANEN Risto YIY Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hvj Hj Hj  

GUTTORM Aino YIY Hvj Hj Hj Hj
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Tilintarkastajat    kaudet:  

-   Esa Lähteenmäki MPI 1995 
-   Harri Holmberg  VRI 1995 – 2006  
-   Timo Väihinpää  RAKI 1995 – 2011 
-   Tapio Vaahtokivi PTI 2007 – 2011 

 

sekä varatilintarkastajat  kaudet:  

- Jukka Leppänen  MPI 1995 – 2006 
- Magnus Lemström PTI 2000 – 2006  
- Mikael Kaskelo MPI 2007 – 2011 
- Jari Mansikka-aho TIELI 2007 – 2011.  [JIL] 
 
 

JIL:n liittokokousten puheenjohtajia (osa) 

27.04.1995 Veijo Vesterinen MPI 
30.11.1995 Terttu Nikkilä  KATSI 
29.04.1996 Pertti Rantanen YIY 
28.11.1996 Aki Pyykkö  AOI 
22.03.1997 Keijo Murtomäki KIRA 
20.11.1997 Åke Lindström IHI 
21.04.1998 Erkki Lehtimäki TTI 
17.11.1998 Martti Piironen TIELI 
22.04.1999 Keijo Murtomäki KIRA 
16.11.1999 Heikki Purho  TTKI 
18.11.2003   Juhani Puustinen Inskoul 
22.04.2004   Juhani Kaukosuo Inskoul 
16.11.2004   Stig Landén  MPI 
29.11.2005    Hannu Nurmi MPI 
27.04.2006 Hannu Nurmi  MPI 
20.11.2006 Esko Mälkönen kpj 
24.04.2007  Paavo Kokko  TTI 
27.11.2007 Esko Mälkönen MPI 
25.11.2008 Martti Halmela MPI 
25.11.2009   Hannu Nurmi  MPI 
15.11.2010   Mikael Kaskelo MPI.   [JIL] 
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JIL:n puheenjohtajat vuosina 1997 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hannu Kumpulainen     Martti Halmela 
         pj.  vv. 1997 - 1999       pj.  vv. 2000 - 2002 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ari Rautakorpi      Stig Landén 
          pj. vv. 2003 - 2009         pj.  vv. 2010 - ... 
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JIL:n hallitus vuonna 2011   kokoustyössä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           pj. Stig Landén  (MPI)                  vpj. Juhani Kaukosuo 
           (Inskoul, pj.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Talh. Aki Pöyry (MPI, pj.)          Pekka Liimatainen (TIELI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Kari Nieminen (KATSI, pj.)         Asko Koljonen (TTKI, pj.) 
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  Ronnie Olander (STUKI, pj.) Aino Guttorm (YIY, pj.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pekka Lehto  (MPI)  Sakari Tuunainen (AHI) 
 

Aiempia pitkäaikaisia JIL:n hallituksen jäseniä 
 
 
                                                             Kari Haikala (PTI) 
 
                                
 
                                                              Jukka Malinen (MKM, pj.) 
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Aiempia pitkäaikaisia JIL:n hallituksen jäseniä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veijo Sundqvist (VRI), Risto Lehtomäki (MPI), 
             Pertti Niemi (TIELI) ja Pentti Tirkkonen (YIY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Marja-Liisa Paananen (KIRA),  
   Eero Ylä-Jarkko (RAKI) ja Esa Perttu (VRI) 
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JIL:n varapuheenjohtajia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keijo Murtomäki (KIRA)    Stig Landén (MPI) 2000-2007, 2009 
vv. 1997-2005        ja Juhani Kaukosuo (Inskoul) 
   vv. 2006-2007, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Paavo Kokko  (TTI / AHI)                  Arto Isomäki  (VRI) 

   v. 2010                    vv. 2003-2006 
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JIL:n edustaja valittuna UIL:n varapuheenjohtajaksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasemmalla Ari Rautakorpi (JIL), oli UIL vpj vv. 2006-2008 
ja JIL:n pitkäaikainen puheenjohtaja vv. 2003-2009 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasemmalla Pekka Liimatainen (JIL), oli UIL vpj vv. 2008-2011. 
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152 

JIL10.  Palkinta 

 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:lle ei ole saatu aikaiseksi 
logoa, vaakunaa eikä niihin pohjautuvaa standaaria eli pöytävii-
riä ja plakettia. Tehtävän on tehnyt vaikeaksi kehittää sellaiset 
liiton yksinkertaiset symbolit, että liiton kaikki kolme jäsen- ja toi-
mintasektoria (valtio-, kunta- ja LTY-) tulisivat kuvattua. Ks. sivu 2. 

 
Vuosina 2010-2011 on pohdittu myös JIL:n rakenne- ja organi-
saatiomuodon tarkentamista. Se voisi vaikuttaa JIL:n logoon ja 
siksi ei edes 50-vuotisjuhlaankaan logoa kehitetty. 
 
Alla on Stig Landénin vuoden 1998 alussa laatima selvitys JIL:n 
logo-asiassa. 
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JIL:n symbolin puuttuessa, ei ole myöskään voitu kehittää liitolle 
siihen liittyviä omia palkitsemis- ja huomiointivälineitä. 
 
JIL:n kunniaa aktiiveilleen 
 
JIL:n kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Esko Mälkönen, v. 1996. 
 
JIL:n kunniajäseneksi kutsuttiin Juhani Ilmonen,   v. 1996. 
JIL:n kunniajäseneksi kutsuttiin Timo Tampo, 16.11.2000. 
JIL:n kunniajäseneksi kutsuttiin Stig Landén,  12.11.2011.  [JIL] 
 
 
Insinööriliiton / Uusi Insinööriliiton korkeimpiin palkitsemisväli-
neisiin lukeutuvia ansiomitaleja ovat saaneet seuraavat JIL:n 
jäsenhenkilöt:  
 
IL:n kultainen ansiomitali soljin 

2002   Mälkönen Esko  (nro 2)   IL (JIL / MPI) 
2002   Murtomäki Keijo (nro 5)   IL (JIL / KIRA). 
 

IL:n / UIL:n kultainen ansiomitali 
1994   Häkkinen Eino    KIRA (JIL:ssä 1996 alkaen)  
1994   Murtomäki Keijo     KIRA (JIL:ssä 1996 alkaen) 
1994   Pyykkö Aki     AOI   (JIL:ssä 1996 alkaen) 
1994   Rytkönen Antti    AOI   (JIL:ssä 1996 alkaen) 
2005   Halmela Martti     JIL / TIELI 
2006   Ala-Käkelä Reijo  JIL / RAI 
2006   Landén Stig  JIL / MPI 
2006   Lehtomäki Risto  JIL / MPI 
2006   Rautakorpi Ari    JIL / MPI 
2007   Pöyry Aki    JIL / MPI 
2008   Kumpulainen Hannu Kuopion Insinöörit, aik. JIL/MPI 
2011   Kaskelo Mikael   JIL / MPI. 

    [UIL] 
 
VIL:n aikana (vv. 1961-1995) sai moni JIL-aktiivi jo IL:n kultaisen 
ansiomitalin.  
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Järjestöneuvos, insinööri  Esko Mälkönen 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n kunniapuheenjohtaja 

kutsuttuna vuonna 1996 
Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n puheenjohtajana vv. 1985-1995 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n puheenjohtajana v. 1996 

Insinööriliitto IL:n varapuheenjohtajana vv. 1988-1994 ja 1997-2005 
Akavan varapuheenjohtajana vv. 1990-1991 
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Insinööri  Juhani Ilmonen 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n kunniajäsen,  
kutsuttuna vuonna 1996 

 
IL ja UIL ovat valinneet kolme kertaa Vuoden Insinöörin. 

Vuoden 1999 Insinööriksi valittiin Lahden moottoritiehanketta 
vetänyt insinööri Juhani Ilmonen, VIL:n aktiivinen toimija. 

 
Hänen JIL-jäsenyhdistyksensä oli TIELI. 
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Insinööri  Timo Tampo 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n kunniajäsen, 
kutsuttuna vuonna 2000 

 

Valtion Insinöörien Liitto VIL ry:n varapuheenjohtajana vv. 1986-1995 
 

Hänen JIL-jäsenyhdistyksensä oli TIELI. 
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Insinöörikomentaja evp  Stig Landén 
 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n kunniajäsen, 
kutsuttuna  12.11.2011 

 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n puheenjohtajana vv. 2010-2011 

varapuheenjohtajana vv. 2000-2007 ja 2009  
sekä hallituksen jäsenenä 1995-2011 

 

Hänen JIL-jäsenyhdistyksensä on MPI. 
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6.  JULKISELTA SEKTORILTA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Pekka Liimatainen 

Varapuheenjohtaja,  

Uusi Insinööriliitto UIL ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi Insinööriliitto julkisen sektorinsa edun-

valvojana 
 
"Uusi Insinööriliitto on jäsentensä edunvalvoja ja vastuullinen yh-
teiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa turvaa, menestymisen 
mahdollisuuksia ja korkealaatuista palvelua. Liitolla on vahva jä-
sentensä tuki toiminnassa. Uusi Insinööriliitto on vastuullinen ja 
luotettava toimija, joka vaikuttaa ja tarjoaa vaikuttamisen mahdol-
lisuuksia. Uuden insinööriliiton toiminta on ennakoivaa; Liitto vies-
tii tehokkaasti ja on vuorovaikutteinen. Samalla se visioi tulevai-
suuteen, luotaa ympäristöään ja tarttuu ajonkohtaisiin teemoihin.  
Uusi Insinööriliitto on johtava insinöörien ja muiden tekniikan 
ammattilaisten edunvalvontajärjestö Suomessa." Näin kuuluu 
Uuden Insinööriliiton Missio "Tulevaisuuden turva". Aloittaessani 
syksyllä 2008 Uuden Insinööriliiton varapuheenjohtajana edellä 
kuvatulle missiolle ei liitossa kaikilta osin voinut turvata.   
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Aloittavan hallituksen vaikea tehtävä 
 
Liittoa olivat repineet sisäiset erimielisyydet liiton suunnasta ja 
johdon henkilövalinnoista, talous ei ollut kunnossa, liitoyhteisön 
toimisto oli organisoitu raskaaksi ja kuntasektorin repeäminen 
sekä KTK:n eroaminen sitä seuranneine oikeudenkäynteineen 
vaati liiton johdolta päättäväisyyttä. Uuden Insinööriliiton ylimää-
räisessä edustajakokouksessa elokuussa 2008 valittu hallitus 
valitsi puheenjohtajansa, Uuden Insinööriliiton puheenjohtajan 
Pertti Porokarin, johdolla linjakseen liiton talouden tasapainotta-
misen ja toiminnan suuntaamisen työmarkkinatoimintaan ja siinä 
ammattiyhdistysliikkeelle periteisesti kuuluvaan jäsentensä työ-
markkinalliseen edunvalvontaan.  
 

Liiton talouden hoitoon uusia ratkaisuja 
 
Liiton talouden vakauttaminen aloitettiin liiton toimiston uudelleen 
organisoinnilla. Noin seitsemänkymmenen hengen toimistossa oli 
seitsemän johtajaa. Johtajien määrää piti supistaa ja yksiköiden 
rakenne selventää tehtäväalueittain. Toimistossa siirryttiin neljän 
yksikön ja johtajan organisaatioon. Uudet yksiköt ovat: Hallinto- ja 
lakiyksikkö, johtajanaan Ari Kiiras, Työsuhde- ja neuvotteluyksik-
kö, johtajanaan Ismo Kokko, Järjestö- ja kehittämisyksikkö, johta-
janaan Mikko Wikstedt ja Koulutus- ja tutkimusyksikkö, johtaja-
naan Hannu Saarikangas. Seuraava toimenpide oli kultakin yksi-
költä vaadittu tiukka budjettikuri, eli budjeteissa tuli pysyä yksi-
köittäin. 
 
Hallitus on pitänyt vuosittain syksyllä budjettiseminaarin, jonka 
yhteydessä on kuultu esitelmiä yhdistyksen talouden hoidosta ja 
suunniteltu seuraavan vuoden budjettia. Budjetin seuranta ja 
edellä mainitut toimenpiteet ovat auttaneet siihen, että vuoden 
2010 budjetin toteutuma on saatu jäsenmaksua korottamatta ta-
sapainon. Liiton talouden hoitoon liittyvät myös toimenpiteet, joilla 
liiton varallisuuden hoitoon on kiinnitetty entistä enemmän huo-
mioita. Kentällä tästä on syntynyt väärinkäsitys varallisuuden tuo-
ton käyttämisestä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Näin ei 
ole ollut, vaan tuotot on edelleen sijoitettu markkinoille. Aktiivinen 
varallisuuden hoito aiemman stabiilin, tuottamattoman, pysähty-
neen hoidon sijaan on tuonut tuloksia yleisestä taloudellisen tilan-
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teen vaihteluista huolimatta. Liiton talous on saatu kuntoon noin 
kahden vuoden aikana. 
 

Panoksia edunvalvontaan, mittava sääntöuudistus 
 
Ylimääräinen edustajakokous vuonna 2008 käynnisti myös Uu-
den Insinööriliiton sääntöuudistuksen. Sääntöuudistus oli välttä-
mätön KTK:n eroamisen jälkeen ja valiokuntauudistuksen takia. 
Sääntöuudistus kohdistui seuraaviin asiakirjoihin: Yhdistyksen 
säännöt, työmarkkinaohjesääntö ja edustajakokouksen menette-
lytavat. Myös vaalivaliokunnan tarpeellisuutta mietittiin tässä yh-
teydessä, ja hallitukselta säätöuudistuksen valmisteluvastuun 
saanut järjestövaliokunta esittikin allekirjoittaneen johdolla vaali-
valiokunnan lopettamista tarpeettomana. Kevään 2011 edustaja-
kokous päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen säilyttää vaalivalio-
kunnan. Samassa kokouksessa hyväksyttiin lopullisesti liittoyhtei-
sön uudet säännöt sekä sääntöjen mukaisiksi uudistetut työmark-
kinaohjesääntö ja edustajakokouksen menettelytavat ohjesääntö.  
 

Neljästä varapuheenjohtajasta kolmeen 
 
Vanhojen sääntöjen ja edustajakokouksen menettelytavat ohjeen 
mukaisesti Uudella Insinööriliitolla on puheenjohtaja ja neljä va-
rapuheenjohtajaa. Edustajakokouksen menettelytavat ohjeeseen 
oli kirjattu puheenjohtajien valinnasta seuraavaa: 
 

Edustajakokous valitsee neljä (4) varapuheenjohtajaa, joista kaksi 
(2) työskentelee yksityisellä sektorilla, yksi (1) kuntasektorilla ja yksi 
(1) valtiosektorilla. Ensimmäinen varapuheenjohtaja valitaan yksi-
tyiseltä sektorilta. Yksityisen sektorin varapuheenjohtajista toinen 
valitaan työmarkkinasektorilta ja toinen ammatillis-aatteelliselta 
sektorilta. Kunkin sektorikohtaisen varapuheenjohtajan valintaan 
osallistuvat vain kyseistä sektoria edustavat edustajakokousedus-
tajat. 
 
Yksityisen sektorin varapuheenjohtajista toinen vastaa työmarkki-
naedunvalvonnasta ja toinen ammatillis-aatteellisesta edunvalvon-
nasta. Kuntasektorin varapuheenjohtaja vastaa kuntasektorin työ-
markkinaedunvalvonnasta ja valtiosektorin varapuheenjohtaja vas-
taa valtiosektorin työmarkkinaedunvalvonnasta. 
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Jäsenjärjestö voi nimetä oman sektorinsa ehdokkaan varapuheen-
johtajavaaliin ja ilmoittaa siitä vaalivaliokunnalle kuusi (6) viikkoa 
ennen sitä edustajakokousta, jossa vaali toimitetaan. Vaalivaliokun-
ta kokoaa tiedot ehdokkaiksi ilmoitetuista ja lähettää ne sekä oman 
ehdotuksensa valittavista henkilöistä jäsenjärjestöille sekä kokouk-
sen osanottajille neljä (4) viikkoa ennen edustajakokousta. 
 
Äänivaltaisella edustajakokousedustajalla on oikeus kokouksessa 
nimetä ehdokas oman sektorinsa varapuheenjohtajan vaaliin. Eh-
dotusta ei tarvitse kannattaa. 

 

Vanhoja sääntöjä noudatetaan seuraavaan edustajakokoukseen 
marraskuun lopulle 2011. Marraskuun edustajakokouksessa vali-
taan uusien sääntöjen ja edustajakokouksen menettelytavat oh-
jeen mukaan puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Sään-
tömuutoksessa luovuttiin edellä kuvatuista sektorikohtaisista 
mandaattipaikoista. Valittavien kolmen puheenjohtajan toimenku-
vat haluttiin joustavimmiksi ja ajan haasteisiin paremmin vastaa-
viksi. Uusien sääntöjen mukaan varapuheenjohtajien toimenkuvat 
vahvistetaan valintaa edeltävässä edustajakokouksessa. Sään-
tömuutoksessa noudatettiin tarkkaan yhdistyslakia. Tämä vahvisti 
kokousedustajan riippumattomuutta sektorirajoista.  Uuteen edus-
tajakokouksen menettelytavat ohjeeseen muutos kirjattiin seu-
raavasti: 
 

Edustajakokous valitsee kolme (3) varapuheenjohtajaa. 
Varapuheenjohtajien toimenkuvat vahvistetaan varapuheenjohtaji-
en valintaa edeltävässä edustajakokouksessa. 
 
Jokaisella edustajakokousedustajalla on äänioikeus varapuheen-
johtajia valittaessa. 
 
Jäsenjärjestö voi nimetä ehdokkaan varapuheenjohtajavaaliin ja il-
moittaa siitä vaalivaliokunnalle kuusi (6) viikkoa ennen sitä edusta-
jakokousta, jossa vaali toimitetaan. Vaalivaliokunta kokoaa tiedot 
ehdokkaiksi ilmoitetuista ja lähettää ne sekä oman ehdotuksensa 
valittavista henkilöistä jäsenjärjestöille sekä kokouksen osanottajille 
neljä (4) viikkoa ennen edustajakokousta. 

 
Äänivaltaisella edustajakokousedustajalla on oikeus kokouksessa 
nimetä ehdokas varapuheenjohtajan vaaliin. Ehdotusta ei tarvitse 
kannattaa. 
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Kevään 2011 edustajakokouksessa kolmen varapuheenjohtajan 
toimenkuviksi vahvistuivat: 
1) Koulutus- ja elinkeinopolitiikka; koulutuspolitiikka, elinkeinopoli-
tiikka, alueellinen elinkeinopoliittinen vaikuttaminen, innovaatio-
toiminta, yrittäjyys ja opiskelijatoiminta 
2) Järjestötoiminta: Viestintä, jäsenhankinta- ja pito sekä piiritoi-
minta.  
3) Julkinen sektori. 
 
Sääntöuudistuksen valmistelusta vastasi Uuden Insinööriliiton 
järjestövaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii allekirjoittanut. 
Valiokunta selvitti eri vaihtoehtoja varapuheenjohtajien osalta. 
Vaihtoehtoja oli määränä nollasta viiteen. Uuden Insinööriliiton 
koon huomioiden päädyttiin esittämään kolmea, joiden tehtävän 
kuvat olisivat joustavat. Tämä päätös herätti Julkisen alan insi-
nöörien liitossa pelon siitä, että liitto menettää sääntöuudistuksen 
myötä julkisen sektorin edunvalvojan Uuden Insinööriliiton joh-
dossa. Näin ei kuitenkaan käynyt. JIL:n puheenjohtaja Stig 
Landén teki paljon työtä esittäessään Julkisen sektorille omaa 
varapuheenjohtajaa. Tämä ja allekirjoittaneen esitykset järjestö-
valiokunnassa ja hallituksessa vahvistivat kevään edustajakoko-
uksessa julkiselle sektorille varapuheenjohtajan. Tähän tehtävään 
marraskuun edustajakokouksessa valittavan varapuheenjohtajan 
kenttä on erittäin laaja käsittäen koko julkisen sektorin yliopistois-
ta kuntiin ja valtion virastoihin. Laajuutta tulee lisäämään yhteyk-
sienpidon tarve julkisella sektorilla toimiviin yhdistyksiin ja yksityi-
sellä puolella toimiviin alueyhdistyksiin ja niiden muodostamiin 
piiritoimintaan.  
 

Valiokunnat työmarkkinatoimintaan 
 
Työmarkkinaohjesäännön uudistamisen keskiössä olivat työ-
markkinalliset valiokunnat eli yksityisen sektorin TES-valtuus-
kunta, kunta puolen KES-valtuuskunta ja valtion sektorin VES- 
valtuuskunta. Näiden valtuuskuntien avulla muodostettiin kattava 
työmarkkinallinen edunvalvontarintama kaikkiin sopimusaloihin 
nähden. UIL:ssä puhutaan VESVAsta, KESVAsta ja TESVAsta.  
 
Nämä valtuuskunnat muodostetaan eri sektoreilla toimivista yri-
tysten, valtion tai kuntien luottamusmiehistä, jotka ovat järjestäy-
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tyneet Uuteen Insinööriliittoon. Näin saadaan työpaikkojen kentän 
ääni kuluville mietittäessä Uuden Insinööriliiton työmarkkinapoliit-
tisia tavoitteita tai akuutteja toimia vaativia päätöksiä työyhtei-
söissä. Valtuuskuntien esitykset tuodaan Uuden Insinööriliiton 
hallituksen hyväksyttäväksi. Valiokuntien toiminta suuntautuu 
myös keskusjärjestö Akavan neuvottelujärjestöihin eli YTN, JUKO 
ja KTN -neuvottelukuntiin. VESVAn osalta vaikutuskanavana on 
JEA, jonka jäsenenä VESVAn sihteeri, Uuden Insinööriliiton julki-
sen sektorin asiamies, Juha Särkkä vie VESVAssa päätettyjä 
asioita neuvottelujärjestön tietoon. 
 
Valtion sektorin työmarkkinatoiminnasta vastaavan VESVAn toi-
minta on lähtenyt hieman hitaasti käyntiin. ALKU eli valtion alue-
hallinnon uudistus on vaikuttanut perinteisiin virastoihin. Virastoja 
on lakkautettu, yhdistetty ja siirretty toisille paikkakunnille. Viras-
tojen toimintoja on myös pilkottu, uudelleen järjestelty ja ulkoistet-
tu, yksityistetty. Kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että virastoille 
on jouduttu laatimaan muun muassa uudet luottamusmiessopi-
mukset, joka puolestaan on vaikuttanut VESVAn toimintaan. 
VESVAn toimintaan on vaikuttanut myös UIL:n edellä kuvattu 
organisaatiomuutos. Nyt tämä kaikkia alkaa olla takanapäin ja 
VESVAn toiminta saadaan sille kuuluvalle painolle. 
 

Varapuheenjohtajan vaikeasta tehtävästä 

 
Varapuheenjohtajan tehtäväkenttä on haastava. Varapuheenjoh-
taja on varapuheenjohtajuutensa ohella Uuden Insinööriliitto ry:n 
hallituksen jäsen. Hän käyttää siis yhdistyksessä ylintä toimeen-
panovaltaa yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Tähän 
liittyy hallituksen jäsenen juridinen ja moraalinen vastuu. Hallitus 
käsittelee kokouksissaan myös asioita, jotka eivät ole julkisia 
vaan salassa pidettäviä valmistelun ajan. Tämä estää osaltaan 
varapuheenjohtajaa tiedottamasta asioista niiden valmistelun ol-
lessa vielä kesken. Tällaisia asioita ovat olleet muun muassa leh-
tiuudistus, Tietoalan toimihenkilöiden liittyminen Uuteen Insinööri-
liittoon, menettelytavat oikeudellisissa asioissa ja henkilöstöasiat. 
VESVAn osalta salaisia ovat esimerkiksi työmarkkinatoimintaan 
liittyvät neuvottelutavoitteiden valmistelu tai työtaisteluvalmiudes-
ta päättäminen.  
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Valtion sektorin varapuheenjohtajana olen jokaisessa hallituksen 
kokouksessa tuonut esiin virastoissa tapahtuvia asioita tai neu-
vottelutilanteita. Julkisen sektorin asiat ovat saaneet tilansa halli-
tuksen kokouksissa. Sama koskee VES-valtuuskunnan kokouksia 
toisinpäin; UIL:n hallituksen työmarkkina-asiat ovat saaneet päi-
vänvalon virastokohtaisten asioiden rinnalla valtuuskunnan koko-
uksissa.  
 

Julkisen sektorin Insinöörien asialla 
 
Marraskuussa toimintansa päättävä Uuden Insinööriliiton hallitus 
ja sen varapuheenjohtajat voivat olla tyytyväisiä aikaansaannok-
siinsa. Liiton talous on kunnossa, sääntöuudistus on tehty ja työ-
markkinallista edunvalvontaa on terävöitetty uusien neuvottelu-
kuntien myötä. Mission suuntaan olemme menossa. Valtion ja 
muu julkisen sektorin insinöörikunta on varmasti hyötynyt näistä 
uudistuksista. Julkisen sektorin insinöörikunnalla on edessään 
silti paljon haasteita. Työantajia edustava Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK on julkisesti jo ilmoittanut, ettei tule jatkossa hyväk-
symään sitä, että valtion palkkakehitys on parempi kuin yksityisel-
lä puolella. Palkkaero samasta tai samankaltaista työtä tekevällä 
on kuitenkin edelleen suuri verrattaessa insinöörikunnan yksityi-
sen ja julkisen sektorin palkkoja keskenään. EK:ton esiin tulosta 
huolimatta voidaan sanoa, että valtion leipä on kapea. EK ajaa 
keskitettyä kilpailukyky sopimusta, jossa vientialan maltillinen 
palkkaratkaisu veroalella täydennettynä toimisi raamina myös 
muille aloille. Vaikka valtio ei voi olla työmarkkinoilla palkkajohta-
ja, niin EK:n esitystä ei voi sinällään hyväksyä. Valtion insinöörien 
palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaus tulee perustua uudelle 
valtion yleistä palkkatasoa yksityiseen vertaavalle VALPAS-selvi-
tykselle. 
 

Uuden Insinööriliiton koko tulee edelleen kasvamaan uusien insi-
nööripohjaisten yhdistysten liittyessä hyvin toimintansa ja edun-
valvontansa hoitavaan liittoon. Tämä asettaa haasteita myös Jul-
kisen alan insinöörien liito JIL ry:lle. Senkin on kyettävä kerää-
mään suojiinsa virastoissa muihin järjestöihin kuuluvat tai villit 
insinöörit. JIL ry:n rakennetta tulee myös miettiä. Työ on jo aloi-
tettu JIL ry:ssä.  
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Ehkä tulevaisuudessa kuntauudistuksen edetessä voidaan todel-
la puhua julkisen sektorin insinöörien yhdessä hoitamasta insi-
nöörien edunvalvonnasta. Missio, jolla aloitin tämän kirjoituksen, 
toteutuu: 
 "Uusi Insinööriliitto on johtava insinöörien ja muiden tekniikan 
ammattilaisten edunvalvontajärjestö Suomessa." 
 
Onnea juhlivalle JIL ry:lle. Vahvaa julkisella sektorilla tehtävää 
edunvalvontaa tarvitaan myös juhlien jälkeen. 
 

- - - - - 

 

 

 
 

UIL:n VESVA:n kokouksesta 
 

VESVA:n puheenjohtaja on Pekka Liimatainen (UIL/JIL) ja 
VESVA:n varapuheenjohtaja on Stig Landén (JIL), ei kuvassa.  
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Juha Särkkä 

julkisen sektorin asiamies 

Uusi Insinööriliitto UIL ry 

 

 

 

 

 

UIL:n julkisen sektorin asiamiehen arkea 
 

 

Onnittelen 50 vuotta täyttävää Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL 
ry:tä! 
 
 
Työmarkkinaedunvalvonta on ollut pitkään keskeinen edunval-
vonnan toimintamuoto julkisella sektorilla. 
 
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n edeltäjä Valtion Insinööri-
en Liitto VIL ry aloitti tämän toiminnan liittoyhteisössämme. 
Vuonna 1996 muodostettiin Julkisen alan insinöörien liitto JIL ry, 
tällöin toiminta-alueeksi muodostui valtion lisäksi kunnat ja kun-
tayhtymät. 
 
Valtiolla ja kuntien on tapahtunut muutoksia ja samalla myös 
työmarkkinatoiminta on muuttunut. Valtiolta on poistunut ns työvi-
rastot ja niistä on muodostettu osakeyhtiötä, osa osakeyhtiöistä ei 
enää ole valtion omistuksessa. Myös kunnat ovat yhtiöittäneet 
toimintojaan. Muutosten seurauksena ei enää jaeta ”kuoppakoro-
tuksia” insinööreille, työnantaja neuvottelee palkkausjärjestelmis-
tä ja muista asioista neuvottelujärjestöjen luottamusmiesten 
kanssa. Valtiontyömarkkinalaitoksen ja kuntatyöantajan lisäksi 
keskustason sopijatahoksi on tullut kuntaa lähellä oleva Palvelu-
laitosten Työnantajayhdistys PTY ry työehtosopimuksineen ja 
joitakin Elinkeinoelämän keskusliitto EK jäsenliittoja. Merkittävin 
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EK-lainen liitto on Palvelualojen työnantajayhdistys PALTA ja sen 
LTY-työehtosopimukset. 
 
Tällä hetkellä UIL:n jäsenkuntaa työskentelee ns. budjetti valtiolla 
pääsääntöisesti virkasuhteessa, mutta myös työsuhteisina ja eri-
koisupseereina valtion virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Kun-
tapuolella työskennellään sekä virka- että työsuhteisena. Yhtiöis-
sä luonnollisesti vain työsuhteisena. Yliopistoilla työskentelevät 
UIL:n jäsenet ovat myös työsuhteisia. 
 
Sekä valtion että kuntataustaisissa yhtiöissä on vahvat perinteet 
ja hyvät neuvottelujärjestöjen luottamusmiesjärjestelmät. Pääosin 
yksittäisten jäsenten ongelmat julkisella sektorilla käsitellään pai-
kallisella tasolla luottamusmiesjärjestelmän avulla neuvottelujär-
jestysten mukaisesti. JIL-taustaiset neuvottelujärjestöjen luotta-
musmiehet ovat merkittävä toimija edunvalvontatyössä virastois-
sa, esimerkkeinä mainitsen päätoimiset JUKOlaiset pääluotta-
musmiehet sekä puolustusvoimissa että ELYissä. 
 
Asiamiehen työ muodostuu yksittäisten jäsenten luottamusmies-
ten neuvonnasta ja pääsopijatason toiminnasta sekä UIL:n työ-
markkinavaltuuskunta toiminnasta. 
 
UIL hoitaa neuvottelujärjestö JUKOn kautta sekä valtio- että yli-
opistosektorin edunvalvontaa. Julkisen sektorin esimiehet ja asi-
antuntijat JEA ry:n valtioryhmä ja yliopistoryhmä ovat vaikutus-
kanavia. JUKOn valtionneuvottelukunta on päätöksen elin ja vas-
taavasti yliopistoneuvottelukunta. JEA ry:n valtion ja yliopistojen 
asiamiesten välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa insinöörikunnan 
tavoitteiden esille tuonnin ja eteenpäinviennin. 
 
UIL hoitaa kuntapuolen KVTES- ja TS-asiat KTN-neuvottelu-
järjestön kautta samoin kuntaa lähellä olevan PTY-TES asiat. 
KTN-neuvottelujärjestön TS-valiokunta on KTN:n sisäinen valmis-
telu elin ja hallitus päättävä elin. Julkisen sektorin asiamiehen  
tehtäviin kuuluu toiminta KTN-TS-valiokunnassa. Tällä hetkellä 
UIL:n julkisen sektorin asiamies toimii KTN:n toisena neuvotteli-
jana kunnan TS-pöydässä. Opetussektorilla UIL:n jäsenet ovat 
kunnallisen OVTES piirissä tai PTY-OTES piirissä. 
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UIL:n sisäiset VES- ja KES-valtuuskunnat perustettiin nelisen 
vuotta sitten varmistamaan tiedon siirtoa kentän edustajien kes-
ken ja liittoyhteisön sisällä sekä neuvottelujärjestöjen suuntaan. 
Valtuuskunnat muodostavat UIL:n kannan työ- ja virkaehtosopi-
musten hyväksymiseen, periaatteella se päättää jota asia koskee. 
Valtuuskuntien työskentelyssä näkyy, että JIL-taustaiset luotta-
musmies edustajat ja järjestöedustajat ovat perehtyneet sekä 
virastotason asioihin että liittotason ja myös keskustason asioihin. 
Tämän on mahdollistanut JIL:n pitkäaikainen edunvalvontatyö, 
koulutus ja järjestötyö eri tasoilla. 
 
 
Lämmin kiitos Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:lle pitkäjäntei-
sestä työskentelystä jäsenkunnan edunvalvontatyöstä! Toivotan 
menestystä ja voimia jatkaa insinöörien edunvalvontatyötä mer-
kittävänä osana liittoyhteisöämme! 
 

 

Onnittelu- ja tuki-ilmoitus: 
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Hannu Saarikangas  
Johtaja, Uusi Insinööriliitto 
 
 

 

 

 

 

 

Insinöörikoulutus ja lasikatto 
 
 
Insinöörikoulutus täyttää vuonna 2012 täydet sata vuotta. Kun-
niakas insinööri-nimike saavuttaa 70 vuoden iän vuonna 2013. 
Tutkintonimikkeestä säädettiin ensimmäisen kerran asetuksella 
joulukuun 17. päivänä vuonna 1943. Näistä ajoista insinöörikoulu-
tus on muuttunut paljon, se on ollut luvalla sanoen monenmoisten 
keitosten käytetty raaka-aine. Insinöörikoulutusta on kadehdittu, 
siksi sitä varmasti moneen kertaan on koetettu lytätä ja samalla 
insinööri-nimikettä on yritetty saada aloille, jonne se ei kuulu. Siitä 
yhtenä esimerkkinä 1980-luvun loppupuolen ”metsäinsinööri” 
episodi. 
 
On vaikea kuvitella tämän päivän Suomea ilman insinöörien ai-
kaan saannoksia. Se olisi varmasti kovin toisenlainen kuin nykyi-
nen yhteiskuntamme. Yhtälailla teollisuuden, sitä tukevan palve-
luliiketoiminnan kuin julkisen sektorin pyörät pyörivät pitkälti insi-
nöörivetoisina. Tällä hetkellä työikäisiä insinöörejä on Suomessa 
hiukan runsaat 100 000, joista valtaosa työskentelee avoimella 
sektorilla. Julkisen sektorin osuutta ei kuitenkaan pidä mitenkään 
väheksyä insinöörien työllistäjänä, sillä insinööreillä on merkittävä 
rooli niin julkisen sektorin toimintojen luojina ja ylläpitäjinä samoin 
kuin ammatillisen opetuksen toimijoina. 
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Suomen insinöörikoulutuksen pohjana ovat teollisuuskoulut, jotka 
taas olivat maamme elinkeinorakenteen muutoksen tuotosta. No-
peasti teollistuva yhteiskunta ei enää pärjännyt ulkomailla opin-
saaneiden varassa vaan tekniikan osaajia piti alkaa kouluttaa 
myös täällä. 1960-luvun lopulla alkoi jakso, jonka aikana maa-
hamme syntyi runsaasti uusia teknillisiä oppilaitoksia ja nykyisten 
ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköinä jatkavien oppilaitosten 
verkosto kattoi 1980-luvun lopulla koko maan. Perustettujen oppi-
laitosten syntyhistoriat herättivät siihen aikaan varsin voimakkaita 
reaktioita, sillä läheskään aina eivät perustamisen syyt olleet kou-
lutuspoliittiset tai pohjautuneet alueen elinkeinoelämän aitoon 
insinööritarpeeseen. 
 
Insinöörikoulutus kehittyi ehkä taustoistaan johtuen monista muis-
ta koulutusaloista poiketen omia latujaan. 1960-luvulla insinööri-
koulutus oli vielä sen aikaisen kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnon alalla. Insinöörikoulutuksen pituus verrattuna muihin ns. 
opisto-asteeseen laskettuihin tutkintoihin oli merkittävästi pidem-
pi. Samoin opettajapätevyydet oli määritelty varsin korkeiksi, esi-
merkiksi yliopettajilta edellytettiin yliopistollisia jatko-opintoja työ-
kokemusvaatimuksia unohtamatta. Nelivuotinen insinööritutkinto 
olikin ”kummajainen” opistoasteen tutkintojen joukossa. 

 

Esteitä uralla etenemiseen 
 
Julkisella sektorilla virkoihin pääsyn edellytyksenä on kelpoisuus-
ehdon täyttäminen. Insinöörikunnan osalla se on tuottanut pään-
vaivaa, sillä johtuen edellä mainitusta taustasta, teknillisessä 
opistossa suoritettua insinööritutkintoa ei ole määritelty korkea-
koulututkinnoksi. Ennen ammattikorkeakoulujärjestelmään siirty-
mistä vuonna 1991 ongelmaa ratkottiin mm. siten, että tietyissä 
julkisissa tehtävissä ja viroissa pätevyysvaatimusehtoihin kirjattiin 
korkeakoulututkinnon lisäksi vaihtoehtona insinööritutkinto. Näin 
tehtiin esimerkiksi puolustusvoimissa. Mutta korkeakoulututkinto-
statuksen puuttuminen oli kuitenkin muodostanut esteen ylimpiin 
tehtäviin, joissa pätevyysvaatimuksena oli ylempi korkeakoulutut-
kinto. 
 
Insinööriliitto kävi ammattikorkeakoulujärjestelmän syntyvaihees-
sa taistelua insinööritutkinnon statuksesta. Ajatuksena tuolloin oli 
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saada rinnastettua teknillisessä opistossa suoritettu insinööritut-
kinto alempaan korkeakoulututkintoon muutoksen yhteydessä. 
Näin jälkeenpäin arvioiden se oli taistelua tuulimyllyjä vastaan, 
sillä sekä poliittinen että virkamiestaho vastustivat ajatusta, eikä 
neuvotteluissa asian hoitamiseksi ollut menestystä. Esimerkkejä 
aiemmin tehdyistä operaatioista tutkintojen uudelleen luokitukses-
ta oli olemassa mutta vastustus insinööritutkinnon rinnastamises-
ta oli silloin ehdotonta. Asia tuli kuitenkin jollakin tapaa hoitaa, 
sillä opistossa tutkinnon suorittaneiden insinöörien määrä oli suuri 
ja heillä oli työhistoriaa runsaasti ennen eläkeikää. Tässä yhtey-
dessä ei ole mahdollista käydä läpi eri hallinnonaloilla tehtyjä rat-
kaisuja. Yleisesti ottaen voi todeta, että esimerkiksi opetusalalla 
ammatillisissa oppilaitoksissa toimineiden insinöörien opettaja- ja 
rehtorikelpoisuudet turvattiin jo tehtävissä olleiden osalta pitkillä 
siirtymäsäännöksillä.  
 
Tulevaisuuden urakehitystä silmällä pitäen Insinööriliitossa näh-
tiin tuiki tarpeellisena luoda väylä, jota pitkin insinööritutkinnon 
voisi päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tästäkin asiasta 
käytiin ”mielenkiintoista” keskustelua opetusministeriön silloisten 
virkamiesten kanssa. Kyse oli mm. siitä, puhutaanko tutkinnon 
täydentämisestä vai päivityksestä. Oman jäsenkunnan tuntoja ei 
vähimmässäkään mielessä tyydyttänyt ajatus tutkinnon täyden-
tämisestä. 
 

Lasikattoa murretaan 
 
Huolimatta siitä, että insinöörikoulutuksen rinnastus alempaan 
korkeakoulututkintoon oli saanut täystyrmäyksen, Insinööriliiton 
esitys mahdollisuudesta päivittää tutkinto ammattikorkeakoulutut-
kinnoksi eteni varsin nopeasti. Heti ammattikorkeakoulukokeilun 
käynnistymisen vuonna 1991 jälkeen seuraavana vuonna ope-
tusministeriö teki päätöksen, jolla insinöörien tutkinnon päivitys 
kävi mahdolliseksi. Muuntokoulutuksen minimimitaksi ministeri 
Uosukaisen 12.6.1992 tekemässä päätöksessä määriteltiin 30 
opintoviikkoa. Muuntokoulutus käynnistyi samana syksynä ja vil-
kastui nopeasti kun ennen muuta julkisen sektorin palveluksessa 
olevat insinöörit käyttivät mahdollisuutta hyväkseen. 
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Samanaikaisesti oli käyty kiivasta keskustelua ammattikorkea-
koulututkintojen asemasta tutkintojärjestelmässä. Etenkin yliopis-
tosektori, osin myös poliittiset päättäjät olivat sitä mieltä, että 
ammattikorkeakoulututkintoja ei tulisi rinnastaa alempiin korkea-
koulututkintoihin. Ensimmäisen välivaiheen kompromissina asia 
kirjattiin siten, että ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat saman 
kelpoisuuden kuin alempi korkeakoulututkinto, jolloin julkisen sek-
torin pätevyysvaatimusasia saatiin osin kuntoon. Muuten tilanne 
oli varsin villi, eikä ammattikorkeakoulututkintoa juurikaan arvos-
tettu kun tutkinnon suorittanut halusi jatkaa opintojaan yliopistois-
sa. Tämä näkyi esimerkiksi insinöörien siirtyessä suorittamaan 
diplomi-insinööriopintoja. Insinöörien osalta olikin saavutettu vas-
ta osatavoite, sillä ammattikorkeakouluputki päättyi ensimmäisen 
syklin tutkintoon. 
 
Insinööriliitto oli yhtenä keskustelun avaajana 1990-luvun puolivä-
lissä kun alettiin puhua ammattikorkeakouluväylän jatkosta perus-
tutkinnon jatkeeksi. Ajatusta vastustivat silloin suunnilleen samat 
tahot, jotka muutenkin olivat olleet ammattikorkeakoulujärjestel-
mää vastaan tai suhtautuivat muutoin kriittisesti ajatukseen kor-
keakoulusektorin kahdesta rinnakkaisesta väylästä. Perjantaina 
helmikuun 13. päivänä 1998 Insinööriliitto järjesti kuitenkin yh-
dessä OAJ:n kanssa täyden tuvan keränneen seminaarin ”Jatko-
tutkinnot ammattikorkeakouluissa – tekniikka tienavaajana”. Ope-
tusministeri Heinonen totesi silloin, että lähdetään umpihankihiih-
toon ja nimitti jo seuraavalla viikolla työryhmän viemään asiaa 
eteenpäin. Tuskin on kenellekään yllätys, että hankkeen etene-
minen oli tuskaista ja ensimmäiset jatkotutkintokokeilut käynnis-
tyivät vasta 2000-luvun alussa. 
 
Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista haluttiin erilaisia kuin 
yliopistojen maisteritutkinnot. Insinööriliitto esitti tuolloin opintojen 
aloittamisen edellytykseksi vähintään kolmen vuoden työkoke-
musta ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Aiemmin myös tek-
nillisen opiston insinööritutkinnon suorittaneilta työkokemuksesta 
vähintään vuosi tuli olla tutkinnon jälkeen hankittua. Tämä seikka 
on aiheuttanut närää hakijoiden keskuudessa mutta suoraa jatko-
opiskelureittiä ei neuvotteluissa onnistuttu saamaan. Myös tutkin-
non (laajuus 60 opintopistettä) toisena perusosana on työelämän 
kehittämistehtävä, jonka laajuus on puolet tutkinnosta. Tällä ta-
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voin osaamista haluttiin laajentaa nimenomaan työelämälähtöi-
seen suuntaan toisin kuin yliopistojen jatko-opinnoissa, joissa 
painopiste on tieteelliseen tutkimukseen suuntautunut.   
 
Samoin kuin ammattikorkeakoulututkintojen statuksen kanssa, oli 
myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asemointi tutkinto-
järjestelmään haastavaa. Jatkotutkinto-termi muuttui kokeiluvai-
heen vakinaistamisen myötä ylemmäksi ammattikorkeakoulutut-
kinnoksi, joka tuotti alkuun saman kelpoisuuden virkoihin kuin 
ylempi korkeakoulututkinto. Mutta esimerkiksi portti yliopistollisiin 
jatkotutkintoihin Suomessa pysyi visusti kiinni. Vasta yliopistolain 
muutos vuoden alussa ja samanaikainen ammattikorkeakoululain 
muutos saivat aikaan tilanteen, jossa yliopisto- ja ammattikorkea-
koulututkinnot rinnastettiin keskenään. Ammattikorkeakoulututkin-
to rinnastetaan alempaan korkeakoulututkintoon ja ylempi am-
mattikorkeakoulututkinto ylempään korkeakoulututkintoon. Edel-
leen on käytännössä epäselvää, miten suomalaiset yliopistot suh-
tautuvat ammattikorkeakouluväylää pitkin edenneisiin valitessaan 
jatkotutkinto-opiskelijoita. Tilannetta seurataan ja ammattikorkea-
koulut ovat ilmaisseet valmiutensa käynnistää yhteistyö ulkomais-
ten yliopistojen kanssa, jos sopivaa ratkaisua Suomessa ei syn-
ny. 
 
Erilaisten muodollisten virkoihin ja toimiin edellytettävien päte-
vyysehtojen osalta tilanne kuitenkin helpottui. Ylempien ammatti-
korkeakoulututkintojen rinnastus yliopistojen maisteritutkintoihin 
on avaamassa sitä lasikattoa julkisella sektorilla, joka siellä insi-
nöörien osalla on ollut. Toki se edellyttää insinööritutkinnon lisäk-
si jatko-opintoja, muttei enää pakota hakeutumaan yliopistoon. 
Tällä hetkellä ei ole olemassa tarkkoja selvityksiä siitä, kuinka 
moni julkisen sektorin palveluksessa oleva insinööri on suoritta-
nut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai päivittänyt aiem-
man opistossa suoritetun insinööritutkinnon amk-tutkinnoksi. Joka 
tapauksessa nyt insinööreillä on väylä, jota kautta lasikaton saa 
murrettua. 
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Valtion tuottavuusohjelmaa arvostellaan  
 
Tuottavuusohjelman perimmäisenä tavoitteena on talous-
kasvun ylläpito työvoiman vähentyessä ja ikääntymisen ai-
heuttamien menojen kasvun hillitseminen. Valtiovarainminis-
teri Kataisen mukaan tuottavuusohjelma on välttämätön, jot-
ta ammattitaistoista työvoimaa riittäisi jatkossa myös yksi-
tyiselle sektorille. Hyvä päämäärä on johtanut valtion työnte-
kijämäärän vähentämiseen nopeammin kuin palvelujen tuot-
tamisen tehostaminen on kehittynyt. Tämä epätasapaino ei 
ole tuottavuusohjelman perustavoitteiden mukainen ja siksi 
kokonaistuottavuus ei ole parantunut halutussa määrin. Val-
tion henkilökuntaa on kylläkin vapautettu yksityissektorille 
nostamaan taloudellisessa taantumassa työttömyyslukuja. 

 
Tuottavuusohjelman kohdistus 

Kuten insinöörikin toiminnallaan pyrkii tehokkuuteen ja järkipe-
räistämiseen, niin vastaavasti valtion tuottavuusohjelman tavoit-
teet ovat periaatteiltaan oikeutettuja ja kannatettavia. Kiistaton 
tosiasia on ikäluokkien pieneneminen ja sen myötä myös julkisen 
hallinnon toimintaympäristö muuttuu olennaisesti. Tuottavuusoh-
jelman menetelmät ovat tässä artikkelissa tarkemman tarkastelun 
kohteena.  

Tuottavuusohjelman tavoitteena on ”vapauttaa” julkisen sektorin 
väkeä yksityiselle puolelle, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle 
ja työvoimasta tulee pulaa. 
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Valtion tuottavuusohjelman alkaessa vuonna 2003 valtionhallin-
non tuottavuuden parantaminen näytti aidosti olleen ohjelman 
ensisijainen tavoite. Vuoden 2005 hallituksen kehyspäätöksestä 
lähtien ohjelman toteutuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi näyttää 
kuitenkin tulleen henkilöstön vähentäminen. Tuottavuusohjelmas-
sa oli painotettu henkilöstön vähennyksiä hallituskaudella 2007-
2011, vaikka työikäisen väestön määrä alkoi vähentyä vasta tänä 
vuonna ja eläköitymisenkin kasvu osuu alkaneelle hallituskaudel-
le, vuosille 2011-2015. Tuottavuusohjelman toteuttaminen jatkuu 
myös vuosina 2012-2015, jolloin aiemman 9645 henkilötyövuo-
den (htv) vähennyksen viidessä vuodessa lisäksi on kaavailtu 
vielä 4800 htv:n vähennystä koko valtionhallinnosta. Tuottavuus-
ohjelman idea oli, että suunnilleen samat työt tai ainakin palvelu-
tasot hoidettaisiin ilman näitä 14 000 työpaikkaa valtionhallinnos-
sa. 

Valtion palveluksesta on vuosina 2005–2010 vähennetty yli 5 600 
henkilötyövuotta. Työ- ja työvoimatilanteet ovat toisinaan pääs-
seet kärjistymään. 

Henkilöstövähennyksistä vaatimattomat säästöt 

Valtion tuottavuusohjelmalle on keskeistä virastojen henkilöstö-
voimavaran tuottava hyödyntäminen panos-tuotos -suhdetta pa-
rantamalla.  

Valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia arvioitaessa huomatta-
koon, että julkisten menojen kasvun hillitsemisessä on valtion 
henkilöstön vähentämisellä vain pieni vaikutus. Valtion työvoima 
on noin neljä prosenttia koko työllisestä työvoimasta. Näin ollen 
valtion tuottavuusohjelmalla ja sen avulla vähennettävällä henki-
löstöllä on vain vähäinen merkitys työvoiman määrään ja siinä 
tapahtuviin muutoksiin. Kokonaisuudessaan laskennallinen sääs-
tö ei ole ihmeitä tekevä, vaan tulee olemaan noin 1,5 prosenttia 
valtion budjetista. Jos tuottavuusohjelmalla kyetään vähentämään 
valtion palveluksesta esim. 12 000 henkilöä, on vähennyksen 
vuotuinen taloudellinen vaikutus pelkästään palkkausmenoina 
arviolta noin 600–700 miljoonaa euroa. Sekään ei realisoidu täy-
simääräisesti, koska 40–75 prosenttia säästöistä jää näköjään 
hallinnonalojen käyttöön. 



176 

Tietotekniikalta varaan laskettiin liikaa 

 
Valtion hallinnonalojen pyrkimyksenä on uudistaa tietotekniikkaa, 
hallinnon rakennetta ja itse toimintaa siten, että tultaisiin toimeen 
vähemmällä henkilömäärällä. Työtä ei vaadittaisi tehtävän enem-
män, mutta rationalisoidummin ja paremmin välinein.  
 
Tietotekniikan varaan asetettiin liian suuria odotuksia. Valtionva-
rain tarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota eri hallinnon alojen 
erillisiin ja yhteen sopimattomiin tietotekniikkahankkeisiin. Yhteis-
työtä ei ole osattu tehdä ja rahaa on saatu palamaan käsittämät-
tömiä määriä. Tietoteknisten palvelujen hankinta ulkopuolisilta 
konsulttitahoilta on monissa tapauksissa tullut moninkertaisesti 
arvioitua kalliimmaksi. 
  

Tuottavuuden tarkastus ei ole tyytyväinen 

 
Valtiontalouden tarkastusvirasto ei keväällä ollut aivan tyytyväi-
nen valtion tuottavuusohjelman toimivuuteen. Henkilöstöä on sel-
västi onnistuttu vähentämään, mutta jos vähennetyllä henkilö-
määrällä ei kyetä hoitamaan samaa määrää tehtäviä ja palveluja 
kuin aikaisemmin, niin tuottavuus ei ole lisääntynyt. Henkilöstön 
määrän vähentäminen ei automaattisesti ja todellisuudessa lisää 
tuottavuutta, vaan riskinä on työn ja tuotoksen laadun heikkene-
minen.  

Tarkastuksessa osoitettiin, että henkilöstövähennystavoitteiden 
määrittely ei ole aukottomasti nojannut todelliseen tuottavuuspo-
tentiaaliin eikä vähennysten taustalta kaikilta osin löydy tuotta-
vuustoimenpiteitä. Tarkastusvirasto totesi, että hallinnonaloilla on 
jouduttu tekemään myös sellaisia henkilöstön vähennyksiä, jotka 
eivät liity tuottavuutta tehostaviin hankkeisiin tai prosesseihin. 

Työtyytyväisyys asettaa haasteita 

Tuottavuusohjelman ensimmäisinä vuosina henkilöstön vähen-
täminen johti tuntumaan työtyytyväisyyden heikkenemisestä. Nyt 
valtion talouden tarkastusvaliokunnan (VATT) tuoreen tutkimuk-
sen mukaan tuottavuusohjelman aikana yleinen työtyytyväisyys 
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onkin valtion virastoissa lisääntynyt. Kuitenkin Tilastokeskuksen 
tutkijat hämmästelevät heidän asiantuntijanäkemykseensä näh-
den päinvastaista tuloksen julkistamista.  

Osasyyksi työtyytyväisyyden lisääntymiseen voidaan nähdä hen-
kilöstön vähentymisestä huolimatta, että käytettävissä olevan 
työpanoksen vähentyessä hyvin johdetussa organisaatiossa par-
haimmillaan riittää mielekkäitä työtehtäviä ja työn määrä jaetaan 
oikeudenmukaisemmin.  

Kaikki tämä edellyttää virastoissa työnantajan johtamisotteen ja 
erityisesti työaikajohtamisen kehittymistä. Tulos- ja kehityskes-
kustelujen tavoitteenasettelua sekä osaamisen kehittämistä ja 
urasuunnittelua on vahvistettava. Keskeinen merkitys on  palve-
lussuhteen ehtojen, erityisesti palkkausjärjestelmien, kehittämi-
seen tähtäävällä neuvottelu- ja sopimustoiminnalla, jolla luodaan 
edellytyksiä tuottavalle työpanoksen kohdentamiselle. Siis meitä 
ammattiyhdistyksiä tarvitaan. 

Säästääkö valtio kustannuksista välittämättä 

Julkishallinnon palvelut ovat tärkeitä, sillä niillä luodaan yksityis-
sektorin toimijoille ja talouselämälle infrastruktuurit, toiminnan ja 
kasvun edellytykset. Siis perustan suomalaiselle yhteiskunnalle 
kansalaisineen. 
 
Ministeriöt ovat kiihkeällä tahdilla ulkoistaneet töitään ja palvelu-
jensa tuottamista yksityisille toimijoille. Tähän on valtion tuotta-
vuusohjelman henkilöstön vähentämisvaateet pakottaneet viras-
tot. Useissa tapauksissa muita ymmärrettäviä perusteita ulkois-
tamiselle ei ole voitu nähdä. Liikkeen luovutuksen omaisissa ul-
koistamisissa, joissa töiden lisäksi on siirretty asian osaavat työn-
tekijätkin uudelle tuottajalle, on saatu kohdennettua valtion henki-
löstöä yksityissektorille. Sehän on tuottavuusohjelman yksi pää-
tavoitteista, mutta onko se enempää kuin peiton jatkamista sa-
moista tarpeista.  
 
Ulkoistetut palvelut asettavat yksityissektorin tuottajille haasteita, 
sillä valtion hallinnon omista töistä poiketen yritysten on makset-
tava  ALV ja tuotettava omistajilleen katetta. Voidaanko näillä ta-
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louselämän ehdoilla tuotetut suoritteet myydä julkishallinnolle 
kustannustehokkaasti. Usein on käynyt, että valtion hallinto sääs-
tää kustannuksista välittämättä. Julkishallintoa ei voida tässä it-
sekkyydestä moittia, joskin samalla herää kysymys verovarojen 
tarkoituksenmukaisesta kohdennuksesta.   
 
Ulkoistamisen kannattavuuden perusteluissa vedotaan yksityis-
firmojen parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Vertailussa 
ei silloin huomioida sitä, että julkishallinnon henkilöstön tehtäviin 
sisältyy paljon muutakin kuin pelkkä työsuorite. Kaikissa viras-
toissa henkilöstön tulee vankan erikoisammattitaidon lisäksi halli-
ta ja toteuttaa viranomaistoiminnan laillisuusvaatimukset ja toi-
minnot sekä virkavelvollisuudet. Siltä varalta on virkamieslain-
säädäntö rangaistussanktioineen. Viraston hankkiessa palvelut 
ulkoiselta toimittajalta viraston virkamiehet vastaavat ostettujen 
palveluiden viranomaisvelvoitteista. Esimerkiksi puolustusvoimien 
henkilöstö osallistuu oman erityistehtävänsä lisäksi kunnon ja 
yleissotilaallistaitojen ylläpitoon ja koulutukseen. Yksityissektorin 
tuottajien työntekijät taasen voivat puolestaan keskittyä pelkistet-
tyihin työsuorituksiin, joista laskutetaan asiakasta. 

Monien virastojen henkilöstö insinööreineen on kokenut hallinto-
rakenteen ja tehtävien muutokset, paikkakuntasiirrot, ulkoistami-
set ja irtisanomiset. Näin on viime vuosina tapahtunut mm. puo-
lustusvoimissa ja valtion aluehallintovirastojen suuressa uudis-
tuksessa. Henkilöstön riittämättömyys on kohdattu mm. tulli- ja 
poliisihallintoaloilla. Esimerkiksi työsuojelun piirihallinnon kannalta 
valtion tuottavuusohjelmassa kaavaillut 100 htv:n vähennys tar-
koittaisi noin 20 %:n vähennystä tarkastavasta henkilöstöstä. 

Julkisen sektorin kestävyysvaje ja hyvinvointilupausten lunasta-
minen ovat nykyisen hallituksen suurin haaste. Hallituksen  tulee 
turvata verotuottojen määrä, mikä tarkoittaisi kokonaisveroasteen 
nostamista. Toisin on kuitenkin toteutumassa. 

Näilläkö mennään? Onko kansalaisasiakas tyytyväinen valtion 
tuottavuuteen, palvelutarjontaan ja sen tasoon? 

Valtion leipä ei ole enää pitkä, mutta edelleenkin vain kapea. 


