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Yleistä 
 
Vuosi 2020 oli VMT ry:n 50. toimintavuosi. 
 
VMT ry on ollut 1.1.2019 alkaen Insinööriliitto ry:n jäsenjärjestö. Insinööriliitto ylläpitää VMT ry:n 
jäsenrekisteriä ja hoitaa jäsenmaksulaskutuksen myös VMT ry:n ja työttömyyskassan (JATTK) osalta. VMT ry:n 
jäsenen jäsenmaksu vuonna 2020 oli 35,75 euroa/kk, joka pitää sisällään Insinööriliiton ja työttömyyskassan 
jäsenmaksun. VMT ry:n osuus tästä oli 4 euroa/kk. VMT ry:n vuosikokouksessa päätettiin VMT ry:n osuuden 
pysyvän 4 euroa/kk myös vuonna 2021. 
 
VMT ry:n jäsenillä on käytettävissään Insinööriliiton jäsenedut (mm. vakuutusedut ja alennuksia eri palveluihin 
ja lomamajoituskohteisiin). 
 
MAKLI ry:n uudet säännöt tulivat voimaan keväällä 2020. MAKLI ry:ssä siirryttiin henkilöjäsenyyteen, joten VMT 
ry ei ole enää MAKLI ry:n jäsenjärjestö. VMT ry:n maksoi puolen vuoden jäsenmaksun alkuvuoden osalta. 
 
VMT ry:n hallitus antoi joulukuussa valtuudet Insinööriliitolle ja työttömyyskassoille Aaria (nimi JATTK 
31.12.2020 saakka) ja KOKO-kassa hoitaa VMT ry:n jäsenten työttömyyskassan vaihdon Aariasta KOKO-kassaan 
vuoden 2021 alkukuukausien aikana. 
 
 
Edunvalvonta 
 
Työmarkkinaedunvalvonta 
VMT ry:n jäsenet ovat VMT ry:n lisäksi Akavalaisen Insinööriliiton jäseniä, joka neuvottelee työehtosopimuksia 
neuvottelu- ja jäsenjärjestöjensä kautta. Työ- ja virkaehtosopimukset akavalaisille liitoille julkisella puolella 
neuvottelee julkisten alojen neuvottelujärjestö JUKO ry ja keskitetysti yksityisellä puolella yksityisten alojen 
neuvottelujärjestö YTN ry. VMT ry:n ja sen jäsenten lakipalvelut ja oikeusapu tuomioistuimessa työ- ja 
virkasuhdetta koskevissa asioissa tapahtuu Insinööriliiton kautta.  
 
Edunvalvonta maanmittauslaitoksessa ja paikallinen sopiminen 
Maanmittauslaitoksessa paikallinen sopiminen ja VMT:n jäsenten edunvalvonta tapahtuu JUKO:laisen 
luottamusmiesjärjestelmän kautta. Lisäksi JUKO ry vastaa luottamusmiesten koulutuksesta itsenäisesti tai 
jäsenjärjestöjensä avustuksella sekä antaa taustatukea talokohtaiseen neuvottelutoimintaan, kuten 
Insinööriliittokin.  
 
Maanmittauslaitoksen JUKO:laisista luottamusmiehistä VMT:n jäseniä ovat (suluissa MML-toimipaikka): 
pääluottamusmies 1.6.2019 alkaen (50%) Vesa Virtanen (Porvoo), 
luottamusmies Pekka Kärkkäinen (Mikkeli), 
luottamusmies Risto Saxman (Ylivieska) ja 
luottamusmies Harri Mäki (Rovaniemi). 
Muita JUKO:laisia luottamusmiehiä Maanmittauslaitoksessa ovat olleet toimintavuonna 2020: 
pääluottamusmies (50%) Teppo Rantanen (Hämeenlinna), 
luottamusmies Pyry Kettunen (Masala), 
luottamusmies Kim Harlamow (Kokkola), 
luottamusmies Janne-Ville Kinnunen (Hämeenlinna/Jyväskylä) ja 
luottamusmies Kari Salmela (Jyväskylä). 
 
Jokainen JUKO:lainen luottamusmies edustaa Maanmittauslaitoksessa kaikkia JUKO:n jäsenjärjestöjen 
työntekijöitä riippumatta siitä, mihin Akavalaiseen jäsenjärjestöön jäsen kuuluu. 
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Maanmittauslaitoksen luottamusmiehet osallistuvat laitoksen YTTK toimintaan henkilöstön edustajina. 
Maanmittauslaitoksen VMT:läiset yhteistoimintaelinten ja johtotiimien jäsenet on lueteltu kohdassa 
edustukset. Maanmittauslaitoksen kaikilla luottamusmiehillä, (JUKO ry ja MATE ry yhteisesti) oli kerran 
kuukaudessa videoyhteydellä järjestetty tapaaminen, ”luottamusmiesklinikka”, ajankohtaisten asioiden esille 
tuomiseksi ja niistä keskustelemiseksi. Lisäksi Maanmittauslaitoksen JUKO:laiset luottamusmiehet pitivät 
tarvittaessa omia videopalavereita. Covid-19 -epidemiasta johtuen osa luottamusmiesten koulutuksista jäi 
pitämättä. Osa luottamusmiesten koulutuksista pidettiin etäosallistumisen kautta webinaareina. JUKO:n 
järjestämien koulutusten lisäksi Maanmittauslaitoksen JUKO:laisilla luottamusmiehillä oli MATE ry:n kanssa 
syksyllä yhteinen talokohtainen kaksipäiväinen koulutuspäivä. Pääluottamusmiehet osallistuivat JUKO ry:n 
valtion delegointivirastojen pääluottamusmiesten neuvottelupäiville.  
 
Osa JUKO:n luottamusmiehistä ja pääluottamusmiehet osallistuivat henkilöstön edustajina 2020 vuoden aikana 
MML:n organisaatiouudistuksen toteuttamisprojektiin, sitä varten erikseen perustetussa 
yhteistoimintaryhmässä yhdessä PRO:n luottamusmiesten kanssa. Vesa Virtanen oli mukana projektin 
ohjausryhmässä henkilöstön edustajana, yhdessä PRO:n pääluottamusmiehen Sirkka Väntäsen kanssa. 
Projektissa käytiin läpi ja uudistettiin kaikki talokohtaiset sopimukset. 
 
Syksyllä 2020 aloitettiin neuvottelut PRO:n ja MML:n kanssa edellisen liittokierroksen neuvotteluerän 
kohdentamisesta, joka tulee jakoon 1.5.2021.  
 
Vesa Virtanen valittiin Insinööriliiton julkisen sektorin vaalipiirin edustajaksi Valtion, yliopistojen ja kirkon 
työmarkkinavaltuuskuntaan VESVA:an ja sen varapuheenjohtajaksi. VESVA seuraa edellä mainitun sektorin 
neuvottelutoimintaa, huolehtii sektorin työtaisteluvalmiudesta, asettaa tavoitteet sektorin liittotason 
neuvottelujärjestösopimuksiin. Ennen päätöstä mahdollisista työtaistelutoimista tai neuvottelusopimuksen 
hyväksymistä tai hylkäämistä keskusliitto kuulee VESVA:n kannan. 
 
 
Toiminta 
 
Suunnitellut jäsentapahtumat Maanmittauspäivien ja Maanmittauslaitoksen kesäpäivien yhteydessä 
peruuntuivat vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Myöskään hallituksen seminaaria tai vierailua MML:n 
toimipisteessä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa. 
 
 
Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.5.2020 verkkokokouksena. Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti 
Pietikäinen. Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. 
 
Normaalien vuosikokousasioiden lisäksi hyväksyttiin hallituksen esittämät sääntömuutokset, joiden mukaan 
yhdistyksen nimi vaihtui Valtion Maanmittausalan Tekniset VMT ry:ksi 
kohdasta yhdistyksen tarkoitus poistettiin maininta toimimisesta jäsenenä MAKLI ry:ssä 
kohdasta yhdistyksen kokoukset poistettiin ilmoittaminen Liiton jäsentiedotteessa 
kohdasta yhdistyksen purkautuessa poistettiin kohta yhdistyksen varat lankeavat Liitolle 
 
Uudet säännöt on rekisteröity 6.8.2020.  
 
 
Tiedotus 
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Pääasiallisena tiedotuskanavanan on käytetty yhdistyksen verkkosivuja osoitteessa vmt.insinoori.fi. MAKLI ry:n 
sivuilta, joka oli aikaisempi tiedotuskanava, on linkki näille sivuille. Hallitus on lisäksi lähettänyt kaksi 
sähköpostiviestiä kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tallennettuna jäsenrekisteriin. 
 
Insinööriliitto hoitaa tiedotusta omien sivujensa, Insinööri-lehden ja kohdennetun sähköpostiviestinnän kautta. 
 
 
Hallitus ja luottamushenkilöt 
 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Marjo Sorjonen Maanmittauslaitoksen Pasilan toimipisteestä. 
 
Muut hallituksen jäsenet: 
Varsinainen jäsen: Yleisvarajäsenet: 
Jenni Hallisto, Turku, sihteeri Annamaija Krannila, Pasila 
Pekka Kärkkäinen, Mikkeli Ville Häkkinen, Mikkeli 
Sami Mantere, Oulu Olli Hämäläinen, Tampere 
Harri Mäki, Rovaniemi Matti Mäensivu, Pori 
Henri Wilcken, Turku Ville Mäkinen, Hämeenlinna 
Vesa Virtanen, Porvoo, vpj. Arto Ylilehto, Pudasjärvi 
 
Hallituksen työvaliokunnan ovat muodostaneet pj. Marjo Sorjonen, vpj. Vesa Virtanen, siht. Jenni Hallisto ja 
Harri Mäki. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina on toiminut Kari Rantalainen ja varatoiminnantarkastajana Mikko Väisänen. 
 
Muut yhdistyksen tehtävät: 
Henri Wilcken, taloudenhoitaja 
Jenni Hallisto, viestintävastaava 
Marjo Sorjonen, jäsenhankintavastaava 
Vesa Virtanen, työmarkkinavastaava 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2020 6 kertaa ja pykäliä on kirjattu 84 kappaletta. 
Lisäksi hallitus on pitänyt yhteisen keskustelu- ja infotilaisuuden videoyhteydellä kerran kuukaudessa. 
 
 
Edustukset 
 
MAKLI:n hallintoelimet ja toimikunnat 
Hallitus   Marjo Sorjonen 
  Vesa Virtanen  
  Henri Wilcken (varajäsen)  
 
Kansainväliset asiat Martti Pietikäinen 
 
Maankäyttö ry:n hallitus Kari Rantalainen (pj.) 
  Martti Pietikäinen 
 
MAKLI ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa edustajina: Heikki Ailas 
  Annamaija Krannila 

https://vmt.insinoori.fi/


Valtion Maanmittausalan Tekniset VMT ry 4 (4) 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 
  
 

  Päivi Lahtinen 
 
Insinööriliitto: 
Marjo Sorjonen ja Vesa Virtanen osallistuivat Insinööriliiton järjestöjohdon kaksipäiväisille neuvottelupäiville, 
jotka pidettiin Joensuussa.  
 
Insinööriliiton liittokokoukset pidettiin Seinäjoella ja Helsingissä  
 
Insinööriliiton liittokokousedustaja Vesa Virtanen 
Järjestövaliokunta Vesa Virtanen 
Työmarkkinavaltuuskunta: 
VESVA  Vesa Virtanen 
 
Maanmittauslaitoksen yhteistoimintaelimet ja työryhmät 
YTTK, työhyvinvointiedustaja Pekka Kärkkäinen 
YTTK, henkilöstönedustaja (JUKO ry) Vesa Virtanen 
Palma, VES/TES ryhmä (JUKO ry) Vesa Virtanen 
 
Maanmittauslaitoksen johtotiimit: 
Tuotannon johtotiimi (JUKO ry) Vesa Virtanen 
TJ-johtotiimi (JUKO ry) Risto Saxman 
PETO-johtotiimi (JUKO ry) Pekka Kärkkäinen 
  Harri Mäki (varajäsen) 
 
 
Jäsenistö 
 
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa jäseniä yhteensä 273 henkilöä. Näistä 20 oli eläkeläisjäseniä. Vuoden 
aikana yhdistyksestä erosi 11 jäsentä, joista 6 ilmoitti syyksi eläkkeen. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 1. 
 
 
Talous 
 
Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana. 
 
 
Koulutus 
 
Yhdistyksen jäseniä ja luottamusmiehiä on osallistunut talokohtaisiin ja JUKO ry:n ja sen alayhdistysten 
järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 
 
 
Palkitsemiset 
 
Toimintavuonna ei myönnetty ansiomerkkejä. 
 
 
HALLITUS 


