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Sopimus vierasjäsenyydestä 

Seuraavien järjestöjen välillä sovitaan vierasjäsenyydestä: 

Tanska: Jordbrugsakademikerne, Dansk Magisterforening 

Suomi: Agronomiliitto, Loimu 

Islanti: Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) 

Norja: Naturviterne 

Ruotsi: Naturvetarna 

 

§ 1   Sopimuksen tarkoituksena on tehdä jäsenten vaivaton ja turvallinen työskentely tai opiskelu 

muissa Pohjoismaissa mahdolliseksi sekä tarjota mahdollisuus vierasjäsenyyteen 

ammattijärjestössä.  

§ 2   Jäsen hakee itse vierasjäsenyyttä vastaanottavan maan järjestöstä. Jäsenen on ilmoitettava 

vastaanottavan järjestön vaatimat tiedot sekä oleskelun odotettavissa oleva kesto. 

§ 3   Vastaanottava järjestö ilmoittaa hakemuksesta jäsenen omaan järjestöön, joka vahvistaa hakijan 

jäsenyyden.  

§ 4   Jäsenen on maksettava edelleen oman järjestönsä jäsenmaksut vierasjäsenyyden aikana.  

§ 5   Vierasjäsenyys on jäsenelle maksuton.  

§ 6   Jäsenelle, joka asuu tai työskentelee toisessa Pohjoismaassa, on myönnettävä vierasjäsenyys 

vastaanottavan maan järjestössä. Jäsen voi olla kerrallaan vain yhden järjestön vierasjäsen. 

§ 7   Vierasjäsenillä on oikeus samoihin palveluihin samoilla ehdoilla kuin vastanottavan järjestön 

vakituisilla jäsenillä.  

§ 8   Tohtorikoulutettavilla jäsenillä on oikeus samoihin palveluihin samoilla ehdoilla kuin 

vastaanottavan järjestön tohtorikoulutettavilla jäsenillä. 

§ 9   Vierasjäsen kuuluu vastaanottavan järjestön keskus- ja paikallisneuvottelujen piiriin. 

Vierasjäsenyys antaa osallistumisoikeuden kaikkiin avoimiin jäsenkokouksiin sekä 

vastaanottavan järjestön tai sen alaosastojen/-yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. 

Vierasjäsenyys oikeuttaa lisäksi vastaanottavan järjestön (ja sen alaosastojen/-yhdistysten) 

jäsentiedotteisiin sekä muihin jäsenpalveluihin, jotka ovat vakituisten jäsenten saatavilla.  

§ 10   Vierasjäsen voi osallistua työtaistelutoimia koskeviin äänestyksiin sekä työtaistelutoimiin, joista 

päätetään kyseisissä äänestyksissä. Vierasjäsen on velvollinen noudattamaan vastaanottavan 

järjestön sääntöjä, osoittamaan lojaalisuutta järjestöä kohtaan sekä osallistumaan 

työtaistelutoimiin, joista järjestö on päättänyt. Vierasjäsenellä on samat oikeudet ja 

velvollisuudet kuin vastaanottavan järjestön vakituisilla jäsenillä myös työtaistelutoimia ja 

työsulkuja koskien.  

§ 11   Vastaanottava järjestö huolehtii vierasjäsenen työoikeusriidoista aiheutuvista 

oikeudenkäyntikuluista niiltä osin kuin se tavallisesti vastaa kyseisistä kustannuksista.  
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§ 12   Opiskelijajäsenelle, joka asuu tai opiskelee toisessa Pohjoismaassa, on myönnettävä 

vierasjäsenyys opiskelijastatuksella kyseisen maan järjestössä. Opiskelijajäsenillä on oikeus 

samoihin palveluihin kuin vastaanottavan järjestön vakituisilla opiskelijajäsenillä.  

§ 13   Vierasjäsenyys on voimassa kolme vuotta. Tämän jälkeen vierasjäsenyys voidaan muuttaa 

vastaanottavan järjestön vakituiseksi jäsenyydeksi, jos vierasjäsen täyttää järjestön 

jäsenehdot.  

Vierasjäsenyys päättyy, kun jäsen: 

1. ei enää asu, työskentele tai opiskele vastaanottavassa maassa, 

2. eroaa tai erotetaan vastaanottavasta järjestöstä, 

3. ei maksa jäsenmaksuaan, 

4. eroaa tai erotetaan omasta järjestöstään, 

5. on ollut vierasjäsenenä kolme vuotta. 

 

§ 14   Jäsenen on ilmoitettava vastaanottavalle järjestölle, kun hän ei enää asu, työskentele tai 

opiskele vastaanottavassa maassa, tai kun hänen jäsenyytensä tai vierasjäsenyytensä päättyy.  

§ 15   Vastaanottavan järjestön on ilmoitettava vierasjäsenyyden päättymisestä jäsenen omalle 

järjestölle. Jäsenen oman järjestön on vastaavasti ilmoitettava vastaanottavalle järjestölle, jos 

jäsenen jäsenyys omassa järjestössä päättyy. Järjestöjen on ilmoitettava toisilleen vähintään 

kerran vuodessa kaikki vierasjäsenet, jotka ovat järjestössä kirjoilla.  

§ 16   Toisesta Pohjoismaasta työtä hakevalla jäsenellä tai opiskelijajäsenellä on oltava oikeus 

samoihin työnhakupalveluihin kuin vastaanottavan järjestön vakituisilla jäsenillä, vaikka hän ei 

olisi vastaanottavan järjestön vierasjäsen.  

§ 17   Jos järjestöjen välillä esiintyy kohtuutonta epätasapainoa vierasjäsenten määrässä ja 

vierasjäsenyyksistä aiheutuvissa kustannuksissa, osapuolet voivat sopia taloudellisesta 

korvauksesta. 

§ 18    Ansiosidonnainen työttömyysturva ei kuulu tämän sopimuksen piiriin.  

§ 19   Sopimus laaditaan kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Mikäli sopimuksesta syntyy tulkintaeroja, 

vastaanottavan järjestön kielellä laadittu sopimus on ratkaiseva.  

§ 20   Tämä sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun, minkä jälkeen sopimusta jatketaan yksi 

kalenterivuosi kerrallaan, ellei järjestö irtisano sopimusta viimeistään kolme kuukautta ennen 

kalenterivuoden päättymistä. Muiden järjestöjen osalta sopimus pysyy voimassa. 

§ 21   Sopimuksen irtisanominen ei koske jäseniä, joille on myönnetty vierasjäsenyys voimassa olevan 

sopimuksen nojalla, vaan kyseiset jäsenet voivat jatkaa vierasjäseninä pykälän 13 mukaisesti.  
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Stockholm, Sverige 24 juni 2019.  

 

Agronomiliitto 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Ilmari Halinen  
Puheenjohtaja 
 
 
 
 

 Dansk Magisterforening 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Camilla Gregersen 
Formand 
 

FÍN 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Maríanna H. Helgadóttir 
President 
 
 
 

 Jordbrugsakademikerne  
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Hans-Henrik Jørgensen 
Formand 
 

Loimu 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Helena Herttuainen 
Puheenjohtaja 
 
 
 
 

 Naturvetarna 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Erik Petré 
Forbundsformand 
 
 
 

Naturviterne 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Dagfinn Hatløy 
Forbundsformand 

  

 


