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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Yleistä
VMT ry toimii sääntöjensä mukaisesti jäsenistönsä edunvalvojana kaikissa sen asemaan ja arvostukseen
liittyvissä kysymyksissä.
Toiminta ja tavoitteet:
• neuvottelu- ja sopimustoiminta on tehokasta ja avointa.
• jäsenistä huolehditaan ja heidän näkökulmansa otetaan huomioon toiminnassa.
• hankitaan uusia jäseniä
• vaikutetaan jäsenten työssä jaksamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen.
• työpaikoilla on osaavia ja aktiivisia luottamusmiehiä.
• luo edellytykset kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä antaa aatteellisen perustan
yhteistoimintaan muiden maanmittausalan järjestöjen kanssa.
VMT ry jäsenten työttömyyskassan vaihto KOKO-kassaan toteutuu toimintavuoden aikana.

Edunvalvonta
•
•
•
•

•

Yhdistys huolehtii keskusliittojen Insinööriliiton ja Juko ry:n ja YTN ry:n kautta jäsenistönsä
edunvalvonnasta.
Työpaikoilla edunvalvontaa hoitaa julkisella sektorilla Juko ry:n ja yksityisellä sektorilla YTN ry
luottamusmiesjärjestelmä.
VMT ry osallistuu Juko ry:n kautta MML:n luottamusmiestoimintaan ja pyrkii olemaan vahva ja
aktiivinen vaikuttaja luottamusmiesjärjestelmässä.
Palkkausjärjestelmien seurantaan ja edelleen kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti virastoissa,
laitoksissa sekä valtion yhtiöissä. Palkkausjärjestelmien seurannassa hyödynnetään työnantajan,
Insinööriliiton ja luottamusmiesten keräämiä tilastoaineistoja.
Varaudutaan mahdollisiin työtaisteluasioihin.

VMT ry osallistuu Insinööriliiton jäsenyhdistyksenä Insinööriliiton päätöksentekoon ja työskentelyyn.

Koulutus
Edunvalvontapuolen koulutus tapahtuu Insinööriliiton ja Juko ry:n tai heidän yhteistyötahojen
järjestämään koulutukseen ja talokohtaisten luottamusmieskoulutuksien avulla.
VMT ry:n omassa hallinnossa uusien toimijoiden perehdyttämistä ja toiminnan kehittämistä jatketaan mm.
osallistumalla Insinööriliiton järjestämiin koulutuksiin.

Tiedotus ja talous
Jäsentiedottaminen hoidetaan verkkosivujen kautta (vmt.insinoori.fi) ja tarvittaessa lähettämällä sähköpostia.
Insinööriliiton jäsenyhdistyksenä VMT ry:n jäsenet ovat myös Insinööriliiton ja Juko ry:n tiedottamisen piirissä.
Taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti.
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Muu toiminta
Hallitus pyrkii tehostamaan edelleen tiedottamista ja VMT ry:n sekä Insinööriliiton tunnettavuutta jäsenistön
keskuudessa mm. järjestämällä jäsenille verkkotapaamisia. Hallitus osallistuu ja kannustaa jäsenistöä
osallistumaan laaja-alaisesti Insinööriliiton edunvalvonta- ja jäsentoimintaan. Ollaan mukana Insinööriliiton
jäsenjärjestöjen yhteisessä Tapahtumahallinta-järjestelmässä.
Hallitus jatkaa vierailuja jäsenistön keskuudessa eri puolilla maata ja pyrkii lisäämään vuorovaikutusta
jäsenistön kanssa.
Järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan VMT ry:n ja Insinööriliiton toiminnasta sekä edunvalvonnasta,
uusille MML:n työntekijöille, jotka eivät ole vielä VMT ry:n jäseniä.

HALLITUS

