
PLM/Sähköalojen ammattiliitto-TES

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministe-
riön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välillä koskien osa-
puolten välisen työehtosopimuksen voimassaoloa

l§

Puolustusministeriö ja Sähköalojen ammattiliitto ry sopivat siitä, että osapuolten vä-
lilla olevaa, sopimuskautena 1. 4.2020 - 31. 3. 2022 voimassaolevaa työehtosopimusta
ei jatketa 1. 4. 2022 lukien.

Työehtosopimuksen voimassaolon päättymiseen liittyvät palvelussuhteen ehdot ovat
tämän tvöehtosopimuspöytäkirjan liitteenä.
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Tässä työehtosopimuspöytäkirjan liitteessä tarkoitetut toimenpiteet tehdään
31.5.2022 mennessä. Osapuolten välisellä työehtosopimuksella ja tällä työehtosopi-
muspöytäkirjalla ei ole jälkivaikutusta.

Tämän työehtosopimuspöytäkirjan voimaantulo edellyttää, että valtiovarainministe-
rio on työehtosopimuspöytäkirjan tarkastanut ja hyväksynyt.

3§
Työrauha

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§
Allekirjoitukset

Tätä työehtosopimusta on laadittu kaksi (2) saman sisällöistä kappaletta, yksi kummal-
lekin sopimusosapuolelle.

Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2022

Puolustusministeriö

Sähköalojen ammattiliitto ry
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LIITE

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välillä solmitun työehtosopimuksen pii-
rissa olevan henkilöstön palvelussuhteen ehdot 1. 6. 2022 lukien

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen piirissä
31. 3. 2022 olevan henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan seuraavaa 1. 6. 2022 lu-

kien työehtosopimuksen voimassaolon päätyttyä:

l. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät 1. 6. 2022 lukien puolustusvoimien siviilihenkilöstön
palkkausjärjestelmästä (SIV) tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen sekä muiden puolus-
tusvoimien virkamiehiin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti sellaisenaan
kohdassa 2. olevalla poikkeuksella.

Puolustusministeriö on informoinut em. tarkentavan virkaehtosopimuksen osapuolet asi-
asta.

2. Henkilökohtainen takuupalkkaus

Henkilöllä 31.3. 2022 oleva kuukausipalkkaus ja keskimääräiset erityistyönlisän, ammattitut-
kintolisän, kärkimieslisänja autonkuljettajalisän määrät kuukaudessa yhdessä muodostavat
henkilökohtaisen takuupalkkauksen kuukaudessa, joka on tälle henkilölle voimassa puolus-
tusvoimien virkasuhteen voimassaoloajan. Henkilökohtaista takuupalkkausta ei kuitenkaan
sovelleta tilanteeseen, jossa henkilö itse tekee aloitteen tehtävänsä muuttamiseksi sel-

laiseksi, joka johtaa tehtävän vaativuustason alentamiseen.

Puolustusvoimien siviilihenkilöstön palkkausjärjestelmästä (SIV) tehdyn tarkentavan virka-
ehtosopimuksen mukaisen palkkauksen muodostuessa korkeammaksi kuin edellä kohdassa

2. 1. määritelty henkilökohtainen takuupalkkaus, henkilön palkkaus määräytyy mainitun tar-
kentavan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkauksen mukaisesti.

Edellä määriteltyä henkilökohtaista takuupalkkausta tarkistetaan valtion keskustasolla sovi-
tuilla yleiskorotuksilla (1. 6. 2022 yleiskorotus mukaan lukien).

Henkilöön, joka tulee puolustusvoimien palvelukseen 1. 6. 2022 lukien vastaavaan tehtävään, sovelletaan

puolustusvoimien SIV-arviointijärjestelmän palvelussuhteen ehtoja sellaisenaan ilman edellä määritel-
tyjen henkilökohtaisten takuupalkkausten vaikutusta.


