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Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal
21.12.1993
Finansministeriet samt, representerande tjänstemännen vid statens ämbetsverk och inrättningar, de centrala personalorganisationerna Akava rf, FTFC-O rf och Statens samarbetsorganisation VTY rf har ingått
följandehuvudavtal om förhandlingsproceduren för tjänstekollektivavtalsärenden.
1 § Tillämpningsområde
Detta avtal tillämpas i fråga om statliga ämbetsverk och inrättningar.
2 § Förhandlingsprocedur
Begäran om förhandling som gäller ingående, ändring eller förnyande av tjänstekollektivavtal skall göras
skriftligen och samtidigt skall i huvuddrag de ärenden anföras om vilka förhandlingar skall föras.
Förhandlingarna skall inledas utan dröjsmål och inom två veckor efter det begäran om förhandling har blivit
framställd. Förhandlingsparterna sammankallas av den statliga förhandlingsmyndigheten eller förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet.
Över förhandlingarna skall vid behov föras protokoll, som justeras på det sätt som förhandlingsparterna har
kommit överens om.
3 § Lokalt avtal
Den statliga förhandlingsmyndigheten kan berättiga förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet att ingå
tjänstekollektivavtal, om så har överenskommits genom tjänstekollektivavtal som ingåtts mellan parterna i
detta huvudavtal eller om så stadgas särskilt i lag.
Även i andra fall kan den statliga förhandlingsmyndigheten, efter att ha förhandlat med de organisationer
som är parter i detta huvudavtal, berättiga förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet att träffa tjänstekollektivavtal, om inte ingåendet av lokala avtal särskilt har begränsats genom tjänstekollektivavtal som ingåtts mellan parterna i detta huvudavtal.
4 § Förhandlingar om tillämpningsanvisningar
Statens förhandlingsmyndighet eller förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet skall förhandla med personalorganisationerna innan den meddelar anvisningar om verkställigheten och tillämpningen av tjänstekollektivavtal.
5 § Förhandlingar om meningsskiljaktigheter beträffande tillämpningen av tjänstekollektivavtal
Uppstår meningsskiljaktighet mellan arbetsgivaren och tjänstemännen om ett tjänstekollektivavtals bestånd, giltighet, innebörd eller omfattning eller om den rätta tolkningen av en viss avtalspunkt, skall meningsskiljaktigheten om möjligt biläggas genom förhandlingar på följande sätt.
För det första skall den statliga myndigheten i fråga samt tjänstemannen eller förtroendemannen behandla
ärendet genom direkt överläggning.
Kan tvisten inte biläggas genom direkt överläggning, kan lokala förhandlingar föras mellan en statlig myndighet som förordnats till uppdraget och respektive personalorganisation.
Nås inte en lösning i frågan genom lokala förhandlingar, kan centralförhandlingar föras därom mellan den
statliga förhandlingsmyndigheten och en organisation som är part i detta avtal.
Av särskilda skäl kan frågan tas till behandling i centralförhandlingar utan att lokala förhandlingar behöver
föras.
Förhandlingar som avses ovan förs inte om meningsskiljaktighet som gäller tjänstekollektivavtal som endast ingåtts av förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet. Parterna i lokala förhandlingar kan dock
gemensamt avtala att ärendet bringas till behandling i centralförhandlingar.
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6 § Procedurer och tidsfrister i tvisteförhandlingar
Lokala förhandlingar och centralförhandlingar skall uppgöras skriftligen, och föremålet för handlingarna
skall individualiseras.
Yrkande på centralförhandlingar skall vid äventyr av talans förlust göras inom fyra månader efter att de
lokala förhandlingarna har avslutats.
Lokala förhandlingar skall inledas inom två veckor och centralförhandlingar inom tre veckor efter att yrkande framställts, om inte något annat överenskoms.
Direkt överläggning samt lokala förhandlingar och centralförhandlingar skall slutföras utan dröjsmål. Förhandlingarna avslutas den dag då parterna gemensamt så konstaterar eller den dag då en av avtalsparterna skriftligen meddelar att förhandlingarna har avslutats.
Över lokala förhandlingar och centralförhandlingar skall föras protokoll, som utan dröjsmål justeras på det
sätt som avtalsparterna har kommit överens om.
7 § Preskription
Har inte yrkande framställts eller talan gjorts anhängig i ärende, som gäller ekonomisk förmån av tjänsteförhållande, inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum, är
rätten till förmånen förverkad. I ärende som faller under arbetsdomstolens behörighet är rätten till förmånen
förverkad, om underhandling som avses i 5 § på däri avtalat sätt inte har yrkats inom ovan nämnda tid om
tre år.
Anhängiggörande av talan vid arbetsdomstolen förutsätter att tvisteförhandlingar i ärendet har slutförts.
Talan vid arbetsdomstolen skall vid äventyr av talans förlust anhängiggöras inom fyra månader efter det att
centralförhandlingsprotokollet, eller i det 5 § 6 mom. nämnda fallet där inga centralförhandlingar förs i
ärendet, lokalförhandlingsprotokollet har justerats, dock senast sex månader efter det förhandlingarna har
avslutats.
8 § Vissa bestämmelser som gäller stridsåtgärder
En underförening får inte vidta stridsåtgärder utan beslut vilket fattats av en organisation som är part i detta
avtal och vilket grundar sig på reglerna för organisationen.
Till statens tjänstetvistsnämnd hänskjuten stridsåtgärd eller utvidgning av stridsåtgärd får i inget fall vidtas
tidigare än två veckor från den ursprungliga meddelade tidpunkten för stridsåtgärdens begynnelse eller
utvidgning.

