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TOIMINTAKERTOMUS 2021
Yleistä
Vuosi 2021 oli VMT ry:n 51. 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 osalta. VMT ry:n
hallituksen antamilla valtuuksilla Insinööriliitto ja työttömyyskassat Aaria ja KOKO-kassa hoitivat VMT ry:n
jäsenten työttömyyskassan vaihdon Aariasta KOKO-kassaan 1.4.2021 alkaen. Työttömyyskassan vaihdon myötä
VMT ry:n jäsenen jäsenmaksu kuukaudessa pieneni 36,75 eurosta 35,25 euroon. Jäsenmaksu koostuu
Insinööriliiton, työttömyyskassan ja VMT ry:n osuuksista. VMT ry:n vuosikokouksessa päätettiin VMT ry:n
osuuden pysyvän 4 euroa/kk myös vuonna 2022.
VMT ry:n jäsenillä on käytettävissään Insinööriliiton jäsenedut (mm. vakuutusedut ja alennuksia eri palveluihin
ja lomamajoituskohteisiin).

Edunvalvonta
Työmarkkinaedunvalvonta
VMT ry:n jäsenet ovat VMT ry:n lisäksi Akavalaisen Insinööriliiton jäseniä, joka neuvottelee työehtosopimuksia
neuvottelu- ja jäsenjärjestöjensä kautta. Työ- ja virkaehtosopimukset Akava-laisille 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 ry: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.
Maanmittauslaitoksessa paikallisia sopimuksia on mm: Virka- ja työehtosopimus Maanmittauslaitoksen
palkkausjärjestelmästä, Palma-käsikirja, Maanmittauslaitoksen joustavan työajan sopimus,
Maanmittauslaitoksen yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintasopimus, luottamusmiessopimus,
Maanmittauslaitoksen tarkentavat VES ja TES sopimukset. Myös ns. virastoerän kohdentamisesta sovitaan
paikallisesti.
Toimintavuonna Maanmittauslaitoksen JUKO-laisista luottamusmiehistä VMT:n jäseniä ovat olleet (suluissa
MML-toimipaikka):
pääluottamusmies Vesa Virtanen (Porvoo)
luottamusmies Pekka Kärkkäinen (Mikkeli)
luottamusmies Risto Saxman (Ylivieska)
luottamusmies Harri Mäki (Rovaniemi)
luottamusmies Henri Wilcken (Turku)
JUKO-lainen luottamusmies edustaa Maanmittauslaitoksessa kaikkia JUKO:n jäsenjärjestöjen työntekijöitä
riippumatta siitä, mihin Akavalaiseen jäsenjärjestöön jäsen kuuluu.
Maanmittauslaitoksen luottamusmiehet osallistuvat laitoksen YTTK toimintaan henkilöstön edustajina.
Maanmittauslaitoksen VMT-läiset yhteistoimintaelinten ja johtotiimien jäsenet on lueteltu kohdassa
edustukset.

Valtion Maanmittausalan Tekniset VMT ry

2 (4)

TOIMINTAKERTOMUS 2021

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.
Maanmittauslaitoksen JUKO-laisilla luottamusmiehillä oli MATE ry:n kanssa syksyllä yhteinen talokohtainen
kaksipäiväinen koulutuspäivä. Pääluottamusmiehet osallistuivat JUKO ry:n valtion delegointivirastojen
pääluottamusmiesten neuvottelupäiville.
Insinööriliitto järjesti toimintavuonna 2021 ensimmäistä kertaa kaksi päiväiset luottamusmiespäivät. IL:n
luottamusmiespäiville osallistui pääluottamusmies ja kaksi VMT ry:n luottamusmiesjäsentä.
Vesa Virtanen toimi Insinööriliiton julkisen sektorin vaalipiirin edustajana Valtion, yliopistojen ja kirkon
työmarkkinavaltuuskunnassa VESVA:ssa ja sen varapuheenjohtajana. 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. Syksyllä 2021 alkoi seuraavan liittokierroksen
tunnustelut. Nykyinen sopimus päättyy 31.3.2022.
VMT ry:n jäsenistä muodostettiin erillinen työryhmä käsittelemään ja valmistelemaan toimitusinsinööri VL 9
palkkausmuutosta koskevaa aloitetta, joka jätetiin Palma-ryhmälle toukokuussa 2021. Ryhmä kokoontui
pääosin Teamsin välityksellä sekä kerran kaksipäiväiseen seminaariin Helsinkiin, mihin sparraajaksi kutsuttiin
JUKO:n kummi, IL:n lakimies Tuomas Oksanen. Työskentelyn tuloksena valmistui perusteltu 7-sivuinen esitys
toimitusinsinöörin palkkausmuutoksesta. Esityksen jälkeen työantaja ilmoitti valmiudesta tulla vastaan asiassa.
Vuoden lopussa asian käsittely oli vielä kesken.

Toiminta
Helmikuussa järjestettiin kaksi samansisältöistä webinaaria, joissa esiteltiin VMT ry:n ja Insinööriliiton toimintaa
sekä edunvalvontaa Maanmittauslaitoksessa. Tilaisuuksiin kutsuttiin vuoden 2017 jälkeen
Maanmittauslaitokseen rekrytoituja insinöörejä tai vastaavissa tehtävissä työskenteleviä. Tilaisuuksissa oli
Insinööriliiton edustajina edunvalvontajohtaja Petteri Oksa ja alueasiamies Mikko Sormunen. Tilaisuuksissa
osallistui yhteensä 19 kohderyhmään kuuluvaa.
Maaliskuussa pidettiin edellä kerrotuista asioista virtuaaliset infotilaisuudet jäsenille. Toiseen näistä
tilaisuuksista osallistui myös Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo.
VMT 50-juhlavuoteen liittyviä tilaisuuksia ei järjestetty pandemiatilanteen vuoksi. Jäseniä muistettiin
lähettämällä heille VMT-logolla varustetut tuubihuivit.
Suunnitellut jäsentapahtumat Maanmittauspäivien ja Maanmittauslaitoksen kesäpäivien yhteydessä
peruuntuivat vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Myöskään hallituksen seminaaria tai vierailua MML:n
toimipisteessä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa.

Vuosikokous
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Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.4.2021 verkkokokouksena. Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena
Vartiainen. Kokoukseen osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokous
asiat. Yhdistyksen hallitukseen ei tullut henkilövaihdoksia.

Tiedotus
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:
Jenni Hallisto, Turku, sihteeri
Pekka Kärkkäinen, Mikkeli
Sami Mantere, Oulu
Harri Mäki, Rovaniemi
Henri Wilcken, Turku
Vesa Virtanen, Porvoo, vpj.

Yleisvarajäsenet:
Annamaija Krannila, Pasila
Ville Häkkinen, Mikkeli
Olli Hämäläinen, Tampere
Matti Mäensivu, Pori
Ville Mäkinen, Hämeenlinna
Arto Ylilehto, Pudasjärvi

Hallituksen työvaliokunnan ovat muodostaneet pj. Marjo Sorjonen, vpj. Vesa Virtanen siht. Jenni Hallisto ja
Harri Mäki.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina on toiminut Mikko Väisänen ja varatoiminnantarkastajana Teppo Ahonen.
Muut yhdistyksen tehtävät:
Henri Wilcken, taloudenhoitaja
Jenni Hallisto, viestintävastaava
Marjo Sorjonen, jäsenhankintavastaava
Vesa Virtanen, työmarkkinavastaava
Hallitus kokoontui vuonna 2021 viisi kertaa ja pykäliä on kirjattu 67 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, taloudenhoitaja)
Pekka Kärkkäinen (varajäsen)
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Maankäyttö ry:n hallitus

Pekka Kärkkäinen
Marjo Sorjonen (varajäsen)

Insinööriliitto:
Marjo Sorjonen osallistui Insinööriliiton järjestöjohdon virtuaalisille neuvottelupäiville 29.1.2021.
Insinööriliiton kevät edustajakokous pidettiin verkossa Teams alustalla ja syyskokous Vantaalla.
Insinööriliiton edustajakokousedustaja
Insinööriliiton järjestövaliokunta
Työmarkkinavaltuuskunta VESVA

Vesa Virtanen
Vesa Virtanen
Vesa Virtanen

Maanmittauslaitoksen yhteistoimintaelimet ja työryhmät
YTTK, työhyvinvointiedustaja
YTTK, henkilöstönedustaja (JUKO ry)
Palma, VES/TES ryhmä (JUKO ry)
Esihenkilöfoorumi

Pekka Kärkkäinen
Vesa Virtanen
Vesa Virtanen
Vesa Virtanen

Maanmittauslaitoksen johtotiimit (jäsenet muuttuivat toimintavuoden aikana organisaatiouudistuksen myötä):
Tuotannon johtotiimi
Vesa Virtanen
KIPA-johtotiimi
Risto Saxman (osan kautta)
UMA-johtotiimi
Pekka Kärkkäinen, Harri Mäki (varajäsen)
TIETO-johtotiimi
Johanna Andersson (osan kautta)
MITPA-johtotiimi
Anne Partanen (osan kautta)

Jäsenistö
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa jäseniä yhteensä 265 henkilöä. Vuoden aikana yhdistyksestä erosi 15
jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 9.

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

