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KUNNALLISEN NÄYTTELIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

1 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen to-
teuttaminen kunta-alalla

Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen näyttelijöiden työehtoso-
pimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos
29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi.

2 §  Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2018 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei
sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden
päättymistä.

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa,
kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen
tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päätty-
neiksi.

3 §  Palvelussuhteen ehtojen muutokset

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neu-
vottelutuloksen perusteella ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia
työehtoja koskevia muutoksia, poikkeuksena ovat 4 §:ssä ja 5 §:ssä sovitut
rakenteelliset muutokset.

4 § Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämät rakenteelli-
set muutokset

1 mom. Lomarahan vähentäminen

Kilpailukykyä koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta lomarahojen vä-
hentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien
2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on sovittu Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen 31.5.2016 allekirjoitetussa eril-
lisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

Erillinen virka- ja työehtosopimus on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 1.

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla toteutetaan
kustannustasoltaan vastaava lomarahan vähentäminen. Määräaikainen so-
pimusmääräys on voimassa ajalla 1.2.2017–30.9.2019.
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2 mom.  Työajan pidentäminen

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta vuosit-
taisen työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiota-
soa muuttamatta on sovittu tässä työehtosopimuksessa.

5 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämä paikallisen sopimisen
edistäminen

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta paikallisen so-
pimisen edistämisestä on sovittu tässä työehtosopimuksessa.

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla noudatetaan sovel-
tuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen laatimaa yh-
teistä ohjeistusta. Ohjeistus ei ole osa työehtosopimusta.

Paikallisesta sopimisen edistämisestä tehty muistio on tämän allekirjoituspöytäkir-
jan liitteenä 2.

Sopijaosapuolet laativat ja toteuttavat 1.11.2016 mennessä kyselyn kunnallisille
teattereille. Kyselyllä selvitetään käytössä olevat paikalliset sopimukset ja tiedot
paikallisista käytännöistä. Kyselyllä on tarkoitus saada selkeämpi käsitys paikalli-
sista sopimuskäytännöistä samalla kun paikallisen sopimisen edellytyksiä osana
kilpailukykysopimusta lisätään.

6 §  Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

Työntekijät
Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä
noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
yleiskirje 11/1997).

7 §  Jatkuva neuvottelumenettely

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-
menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehto-
sopimusasioissa.

8 §  Työryhmät

Edellisellä sopimuskaudella allekirjoituspöytäkirjalla 7.marraskuuta 2013
sovittua paikkausohjesäännön kehittämistä koskevan työryhmän työskente-
lyä on sovittu jatkettavan tällä sopimuskaudella. Työryhmän erityisenä ta-
voitteena on saada paikkausohjesääntö uudistettua sopimuskauden aikana.
Työryhmässä selvitetään myös näyttelijöiden työaikamääräyksien uudista-
mistarvetta sekä voidaan käsitellä myös muita sopijaosapuolten tärkeiksi
katsomia asioita.
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9 §  Kuukausipalkkaisia vierailevia näyttelijöitä koskeva sopimus

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2014-2016 allekirjoituspöytäkirjalla
7.11.2013 9 §:ssä todettiin vierailevan näyttelijän kuukausipalkkaisen sopimuksen
(liite 2) poistamisesta mikäli ko. liitettä koskeva vastaava sopimusmääräys poiste-
taan Suomen teattereiden ja Suomen Näyttelijäliiton välisestä sopimuksesta. Ko.
liite on poistettu sopimuksesta allekirjoituspöytäkirjan määräyksen edellytysten
täyttyessä.

10 §  Sopimuksen raukeaminen

Tämän työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkina-
keskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutu-
loksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä
kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

Helsingissä 17. kesäkuuta 2016
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