Tietoa, turvaa, neuvontaa
Valtion tutkimusalojen diplomi-insinöörit VTDI on valtion tutkimusaloilla
työskentelevien diplomi-insinöörien ja muiden akateemisten edunvalvoja.
Vuonna 1964 perustettu itsenäinen rekisteröity yhdistys on vuoden 2010
alusta akavalaisen Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin paikallisosasto.

VTDI:n pitkän ajan tavoitteet
l Palkkauksen on huomioitava yhä paremmin osaaminen, työn vaativuus ja
vastuullisuus. Palkkausjärjestelmän toimivuutta seurataan ja tehdään palkkavertailuja.
l Työpaikoilla on oltava riittävästi henkilökuntaa, tasapainoinen henkilöstörakenne ja hyvä työilmapiiri.
l Etätyömahdollisuuksia edistetään.
l Kiinteä osa tutkijan työsuhdetta on ammattitaidon jatkuva kehittäminen sekä
työssä oppimalla että kouluttautumalla.
VTDI on vahvasti mukana neuvottelemassa laitostason työehdoista VTT:llä ja
GTK:lla. VTDI:n luottamusmiehet opastavat jäseniä työsuhteen ehdoissa. Kiistatilanteissa puolustamme jäsentemme etua tarvittaessa jopa oikeudenkäyntikulut
maksaen.
VTDI:llä on jäsenistön käyttöön omat lomahuoneistot Pyhätunturilla Pelkosenniemellä ja Mathildedalissa Meri-Teijossa. sekä Äkäslompolossa.

TEK valvoo etuja, palvelee ja vaikuttaa

Palkat ja työaika – TEK mukana
sopimus- ja neuvottelutoiminnassa
www.tek.fi > Edunvalvonta
Kun tarvitset lakitukea
– oikeudelliset palvelut auttavat
www.tek.fi/lakitieto
Tukea ja neuvoja urakehitykseen
urapalveluista
www.tek.fi/urapalvelut
Kun etsit uutta työpaikkaa –
TEKrekryn työpaikkaportaali palvelee
www.tekrekry.fi
Työttömyyden varalta työttömyyskassan turva
www.iaet.fi

Osana vahvaa, akateemista ammattiliittoa valtion tutkimusalojen asiantuntijat
saavat entistä paremman väylän valvoa oman ammattikuntansa etuja sekä
Suomessa että kansainvälisesti. Työmarkkinoiden lisäksi TEK on vahva vaikuttaja
koulutus- ja teknologiapolitiikassa.

Vakuutuksia, lehtiä, alennuksia…
www.tek.fi/jasenyys

TEKin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenistään työuran kaikissa vaiheissa. TEK
tukee VTDI:n ja luottamusmiesten työtä VTT:llä tarjoamalla eri alojen asiantuntijoiden panosta paikalliseen edunvalvontaan.

www.tek.fi

vtdi.tek.fi

TEKin jäseninä VTDI:n jäsenet saavat ammattiliiton peruspalvelut ja edut: ansiosidonnaisen työttömyysturvan, lakimiesten palvelut, vakuutuksia ja alennuksia.
Lisäksi TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän kattavimmat uraa tukevat
palvelut verkossa, julkaisuina, tilaisuuksissa ja henkilökohtaisena palveluna.
Tarjolla on apua uran kaikkiin käänteisiin.
TEK-lehden lisäksi vuosijäsen voi valita itselleen kaksi lehteä seuraavista:
Tekniikka & Talous, Talouselämä, Forum, Tietoviikko, Fakta, MikroPC, Markkinointi
& Mainonta, Metallitekniikka, Energia, Ny teknik, Affärsvärlden tai Arvopaperi.
Talentumin lehdistä saa lisäksi 40 prosentin alennuksen.
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Leena Carpén
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