VMT liittokokous 2019

Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset VMT ry:n vuosikokous pidetään
keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.00 Helsingin Paasitornissa, kokoushuone Johtokunta, 4½. kerros
(osoite: Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki). Kahvitarjoilu.
Kokouksessa käsitellään VMT ry:n sääntöjen mukaisesti vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä ehdollinen eroamispäätös MAKLI ry:stä.

Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset VMT ry
VUOSIKOKOUS 27.3.2019 klo 17.00 Helsingin Paasitornissa, kokoushuone Johtokunta, 4½. kerros
TYÖJÄRJESTYS
1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS
2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA
TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
(Sääntöjen 10 §) Liiton kevättiedote Maklin internet sivuilla ja VMT:n nettisivuilla
4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA
2018
6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE
7. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ JÄSENMAKSUN
SUURUUS VUODELLE 2020
Hallituksen esitys jäsenmaksuksi 2020, VMT:n osuus 4 euroa. Muuten jäsenmaksun suuruuden
päättää Insinööriliitto ja JATTK -työttömyyskassa.
8. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET
* hallituksesta ovat erovuorossa
* hallituksessa jatkavat
Pekka Kärkkäinen
Marjo Sorjonen
Vesa Virtanen
Annamaija Krannila
Henri Wilcken
Sami Mantere
*yleisvarajäseninä ovat erovuorossa
* yleisvarajäseninä jatkavat
Ville Häkkinen
Matti Mäensivu
Ville Mäkinen
Jenni Hallisto
Arto Ylilehto
9. VALITAAN YKSI TAI KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA VARATOIMINNANTARKASTAJAA
Nykyiset toiminnantarkastajat ovat Kari Rantalainen ja Jarmo Pesonen sekä
varatoiminnantarkastaja Mikko Väisänen
10. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT
EHDOLLINEN EROAMISPÄÄTÖS MAKLI RY:STÄ
Yhdistys eroaa Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry:stä, ja
jäsenet siirtyvät henkilöjäseninä MAKLI:n jäseniksi. Henkilöjäsenten voivat tällöin jatkaa MAKLI:n
jäseninä maksamalla MAKLI:n henkilöjäsenille tarkoitettua jäsenmaksua.
Eroaminen edellyttää sitä, että kaikki kolme MAKLI:n jäsenyhdistystä (KMT ry, VMT ry. ja YMT ry.)
ovat tehneet eroamispäätöksen ja että MAKLI:n sääntöihin tehdään henkilöjäsenyyteen
siirtymiseksi tarvittavat muutokset.
Eroaminen astuu voimaan sen MAKLI:n ylimääräisen liittokokouksen päätöksen mukaisesti, jossa
edellä mainituista sääntömuutoksista on päätetty.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Hallitus

Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu - ja opistotekniset VMT ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Yleistä
Vuosi 2018 oli VMT:n 48. toimintavuosi.
VMT ry ja sen jäsenet kuuluivat STTK:n edunvalvontakenttään. Valtion pääsopijatasolla VMT:n
jäsenten eduista huolehti palkansaajajärjestö Pardia, josta saatiin tarvittaessa myös paikallistason
neuvottelu- ja lakimiespalveluja. Pardiassa VMT:n edunvalvonta oli järjestetty MATE ry:n kautta,
jolla on Pardian hallituksessa yksi hallituspaikka. Pardian toiminta päättyi 31.12.2018, jonka johdosta VMT ry siirtyi Insinööriliiton jäsenjärjestöksi.
Virastokohtaisesti VMT:läinen edunvalvonta on toteutettu joko talokohtaisten liittojen (esim.
MATE) tai VMT:n oman luottamusmiesorganisaation toimesta. VMT ry. irtisanoutui MATE
ry:stä 31.12.2018 alkaen.
Virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020.
MAKLI ry:n kautta on hoidettu ammatillisaatteellista toimintaa. Jäsenet ovat saaneet Maankäyttölehden.
Toiminta ja edunvalvonta taloissa, virastoissa sekä liikelaitoksissa:
Maanmittauslaitoksessa VMT:n edunvalvonta on järjestetty talokohtaisen liiton Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry:n kautta, jonka hallituksessa oli kaksi edustajaa jokaisesta viidestä jäsenyhdistyksestä. VMT ry:n edustajina MATEn hallituksessa ovat olleet Jani Jauhiainen ja Vesa
Virtanen.
Vuonna 2018 MATElaisilla luottamusmiehillä oli kerran kuukaudessa videoyhteydellä järjestetty tapaaminen, ”luottamusmiesklinikka”, ajankohtaisten asioiden esille tuomiseksi ja niistä
keskustelemiseksi. MATElaisista luottamusmiehistä VMT:n jäseniä oli 4 henkilöä ja 2 henkilöä
varaluottamusmiehenä.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2018 Helsingin Paasitornissa Maanmittauspäivien yhteydessä. Kokousta, jota johti Martti Pietikäinen, osallistui 10 yhdistyksen jäsentä.
Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 24.10.2018 Maanmittauslaitoksen Pasilan toimipisteessä. Kokousta, jota johti Martti Pietikäinen, osallistui 22 yhdistyksen jäsentä. Kokoukseen oli
mahdollista osallistua ensimmäistä kertaa myös videoyhteydellä. Kokouksessa käsiteltiin VMT
ry:n eroamista Maanmittauslaitoksen Tekniset MATE ry:stä, liittymistä Insinööriliitto ry:een tai
jatkaa Maanmittauslaitoksen Tekniset MATE ry:sen jäsenenä. Tähän tilanteeseen jouduttiin,
koska Pardia oli päättänyt lakkauttaa toimintansa 31.12.2018. Pardian jäsenjärjestöjen jäsenet
liittyivät Ammattiliitto Pro:n jäseniksi. VMT ry. päätti kokouksessaan erota 31.12.2018 alkaen
Maanmittauslaitoksen Tekniset MATE ry:stä ja liittyä Akavalaiseen Insinööriliitto ry:een.
Tiedotus
Tiedottaminen jäsenistölle on tapahtunut MAKLI:n tiedotteilla, joita on julkaistu kolme kappaletta (yksi paperinen ja kaksi sähköistä). Luottamusmiehiä ja yhdyshenkilöitä on informoitu talokohtaisilla tiedotteilla, etenkin sähköpostin välityksellä.
Pardia NYT lehdestä ovat jäsenet saaneet tietoa ajankohtaisista asioista. Lisäksi VMT:llä on
omat internet-sivut, http://www.makli.fi/vmt , joilla on julkaistu tärkeimpiä asioita.

Hallitus ja luottamushenkilöt
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jani Jauhiainen Maanmittauslaitoksen Tampereen palvelupisteestä.
Muut hallituksen jäsenet:
varsinainen jäsen
Pekka Kärkkäinen (Mikkeli)
Annamaija Krannila (Helsinki, siht.)
Marjo Sorjonen (Helsinki)
Sami Mantere (Lappeenranta)
Vesa Virtanen (Porvoo, varapj.)
Henri Wilcken (Turku)

yleisvarajäsenet
Ville Häkkinen (Mikkeli)
Jenni Hallisto (Turku)
Matti Mäensivu (Pori)
Arto Ylilehto (Oulu)
Ville Mäkinen (Hämeenlinna)

Hallitus kokoontui vuonna 2018, 9 kertaa ja pykäliä on kirjattu 114 kappaletta.
Hallituksen työvaliokunnan ovat muodostaneet pj. Jani Jauhiainen, Pekka Kärkkäinen ja siht.
Annamaija Krannila. Taloudenhoitajana on toiminut Henri Wilcken ja web-masterina Arja
Keski-Säntti. Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Rantalainen ja Jarmo Pesonen sekä varatoiminnantarkastajana Mikko Väisänen.
Edustukset
MAKLI:n hallintoelimet ja toimikunnat
Hallitus
Kansainväliset asiat
Maanmittauspäivien neuvottelukunta
Maankäyttö ry:n hallitus

Jani Jauhiainen ja Marjo Sorjonen
Vesa Virtanen (varajäsen)
Martti Pietikäinen
Kari Rantalainen (pj.)
Kari Rantalainen (pj.)
Martti Pietikäinen

Maanmittauslaitoksen yhteistoimintaelimet ja työryhmät
YTTK, työhyvinvointiedustaja
Pekka Kärkkäinen
YTTK, henkilöstönedustaja (Mate)
Jani Jauhiainen
Muut edustukset
MATE ry:n hallitus

Vesa Virtanen, varalla Henri Wilcken
Jani Jauhiainen, varalla Pekka Kärkkäinen

Jäsenistö
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa jäseniä yhteensä 304 henkilöä.
Talous
Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana.
Koulutus
Yhdistyksen jäseniä ja luottamusmiehiä on osallistunut talokohtaisten liittojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Palkitsemiset
Toimintavuonna myönnettiin VMT:n standardi Pekka Kärkkäiselle sekä hopeiset ansiomerkit
Matti Mäensivulle ja Sami Mantereelle.
HALLITUS

Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu - ja opistotekniset VMT ry
Toimintasuunnitelma 2019
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 näkökulmat otetaan huomioon toiminnassa.
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.
Edunvalvonta
Yhdistys huolehtii keskusliittojen Insinööriliiton ja Juko ry:n kautta jäsenistönsä edunvalvonnasta. Työpaikoilla edunvalvontaa hoitaa ensisijassa Juko ry:n luottamusmiesjärjestelmä.
MAKLIn kautta olemme jäseniä CLGE:ssä sekä FIG:ssä.
VMT vaikuttaa MAKLIn kautta alansa lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin.
VMT osallistuu Juko ry:n laitostason luottamusmiestoimintaan ja pyrkii olemaan vahva ja aktiivinen vaikuttaja edellä mainitussa luottamusmiesjärjestelmässä.
Palkkausjärjestelmien seurantaan ja edelleen kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti virastoissa,
laitoksissa sekä valtion yhtiöissä. Palkkausjärjestelmien seurannassa hyödynnetään työnantajan
ja Insinööriliiton tilastoaineistoja.
Varaudutaan mahdollisiin työtaisteluasioihin.
VMT osallistuu Insinööriliiton jäsenyhdistyksenä Insinööriliiton päätöksentekoon.
Koulutus
Ammatillisaatteellinen koulutus toteutetaan MAKLIn kanssa yhteistyössä ja yhdistys tarjoaa asiantuntija-apuaan kursseja järjestettäessä.
Edunvalvontapuolen koulutus tapahtuu Insinööriliiton ja Juko ry:n tai heidän yhteistyötahojen
järjestämään koulutukseen ja talokohtaisten luottamusmieskoulutuksien avulla.
VMT:n omassa hallinnossa uusien toimijoiden perehdyttämistä ja toiminnan kehittämistä jatketaan.
Tiedotus ja talous
Jäsentiedottaminen hoidetaan MAKLIn sähköisillä sekä paperisella tiedotteella. Yhdistys ylläpitää omia www-sivuja, http://www.makli.fi/vmt/.
Insinööriliiton jäsenyhdistyksenä VMT ry:n jäsenet ovat myös insinööriliiton ja Juko ry:n tiedottamisen piirissä.
Taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti.

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenyys Maanmittausalan Ammattikorkeakoulu- ja Opistoteknisten liitto MAKLI
ry:ssä luo edellytykset kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä antaa aatteellisen perustan yhteistoimintaan muiden maanmittausalan järjestöjen kanssa.
Hallitus osallistuu- ja pyrkii kannustamaan jäsenistöä osallistumaan laaja-alaisesti Insinööriliiton
edunvalvonta- ja jäsentoimintaan. Osa Insinööriliiton tapahtumista on koko perheen tapahtumia.
Hallitus jatkaa vierailuja jäsenistön keskuudessa eri puolilla maata.
HALLITUS

