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Ministeriöt ja virastot

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien

Palkansaajajärjestö Pardia ry yhdistyy Ammattiliitto Pro ry:n kanssa 1.1.2019
lukien. Tähän liittyen Valtiovarainministeriö sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palkansaajajärjestö Pardia ja Ammattiliitto Pro ovat 18.12.2018 tehdyllä virka- ja työehtosopimuksella sopineet, että Ammattiliitto Pro tulee 1.1.2019 lukien Palkansaajajärjestö Pardia tilalle osalliseksi valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimukseen sekä valtionhallinnon virka- ja työehtosopimuksiin ja muihinkin valtiovarainministeriön tai viraston työnantajaviranomaisena tekemiin sopimuksiin,
joissa Palkansaajajärjestö Pardia on 31.12.2018 osallisena.
Sovittu osapuolen vaihdos koskee siis myös ministeriöiden ja virastojen tekemiä virka- ja työehtosopimuksia ja muita sopimuksia kuten luottamusmiessopimuksia. Virastoissa ei ole tarpeen ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin Ammattiliitto Pron nimen vaihtamiseksi Palkansaajajärjestö Pardian tilalle näihin sopimuksiin. Vaihdos voidaan tehdä siinä yhteydessä, kun kyseisiä sopimuksia
muutoinkin seuraavan kerran muutetaan.
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Virka- ja työehtosopimus valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja
Ammattiliitto Pro ry:n välillä osapuolen vaihdoksesta

1§
Ammattiliitto Pro ry tulee 1.1.2019 lukien Palkansaajajärjestö Pardia ry:n tilalle osalliseksi, kaikkine
siitä johtuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimukseen
sekä sellaisiin valtionhallinnon virka- ja työehtosopimuksiin ja valtiovarainministeriön tai valtionhallinnon viraston työnantajaviranomaisena tekemiin muihin sopimuksiin, joissa Palkansaajajärjestö Pardia ry on 31.12.2018 osallisena.

2§
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n jäsenyhdistysten ja niiden alayhdistysten sekä niiden henkilöjäsenten
sidottuisuus edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin pysyy voimassa. Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistykset ja niiden alayhdistykset sekä niiden henkilöjäsenet tulevat sidotuiksi sanottuihin sopimuksiin
niiden soveltamisalalla.

3§
Virkaehtosopimusjärjestelmä
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja
virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta
eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.
Työehtosopimusjärjestelmä
Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai
tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista.

4§
Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2019 ja se on voimassa toistaiseksi.
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