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TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM IAKTTAGANDE AV  
BESTÄMMELSERNA I HUVUDAVTALET SOM UNDERTECKNADES 13.1.1993  

Huvudavtalet, som undertecknades 13.1.1993, har upphört att gälla med an-
ledning av uppsägning 12.3.2008. För att reservera tillräckligt med tid för 
förhandlingarna om ett nytt huvudavtal och för att trygga fortsatt och stör-
ningsfri annan förhandlingsverksamhet på central och lokal nivå har Kom-
munala arbetsmarknadsverket och undertecknade organisationer kommit 
överens om följande: 

§ 1 Bestämmelserna i det 13.1.1993 undertecknade huvudtalet, dock inte § 9 
mom. 2, § 11 och § 12 mom. 2, iakttas med de ändringar som anges i § 2 
och 3 tills det nya huvudavtalet träder i kraft eller tills detta avtal har sagts 
upp i enlighet med § 3.  

§ 2 Förhandlings- och avtalsparter i enlighet med § 3 mom. 1 i huvudavtalet är 
Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för of-
fentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf, Förhandlings-
organisationen för Teknik och Grundservice FKT rf och Tjänstemännens 
Förhandlingsorganisation TFO rf.  

§ 3 Detta avtal träder i kraft 13.3.2008 med fredsplikt enligt lagen om kommu-
nala tjänstekollektivavtal och lagen om kollektivavtal. Avtalet upphör att gälla 
när det nya huvudavtalet träder i kraft, eller om någon av avtalsparterna i 
detta avtal före det säger upp avtalet, efter att uppsägningstiden har löpt ut. 
Uppsägningstiden är två månader. Om någon av parterna säger upp avtalet 
gäller uppsägningen samtliga parter.  

Även efter att uppsägningstiden har löpt ut tillämpas det 13.1.1993 under-
tecknade huvudavtalet i fråga om § 7–8, § 9 mom. 1 och 3, § 12 mom. 1 och 
§ 14 på de parter som är bundna av ett tjänste- eller arbetskollektivavtal. 

De lokala tjänste- och arbetskollektivavtalen fortsätter att gälla även om 
detta avtal sägs upp i enlighet med de tjänste- och arbetskollektivavtal som 
undertecknades 1.10.2007. 

Helsingfors den 3 april 2008 
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