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KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2017
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

1 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan
neuvottelutuloksen toteuttaminen kunta-alalla

Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virka- ja
työehtosopimusten soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutu-
los 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi.

2 §  Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

Tämä virka- ja 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 päättymis-
tä.

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kun-
nes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku
sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

3 §  Palvelussuhteen ehtojen muutokset

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

4 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämät
rakenteelliset muutokset

1 mom. Lomarahan vähentäminen

Kilpailukykyä koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta lomarahojen vähentä-
misestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017
ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on sovittu Kunnallisen työmarkkinalaitok-
sen ja pääsopijajärjestöjen 31.5.2016 allekirjoitetussa erillisessä virka- ja työeh-
tosopimuksessa.

Erillinen virka- ja työehtosopimus on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 1.

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten soveltamisalalla sovelle-
taan ko. määräaikaisen sopimuksen määräyksiä (poislukien määräykset 4 § ja 5
§) voimassa oloajalla 1.2.2017–30.9.2019.
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2 mom.  Työajan pidentäminen

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta vuosittaisen
työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muutta-
matta on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa.

Tilapäisten muusikkojen osalta on sovittu tarkasteltavan näiden sopimusmäärä-
ysten toimivuutta sopimuskauden aikana.

5 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämä
paikallisen sopimisen edistäminen

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta paikallisen
sopimisen edistämisestä on sovittu tässä virka- ja työ-ehtosopimuksessa.

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten soveltamisalalla noudate-
taan soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen
laatimaa yhteistä ohjeistusta. Muistio ei ole osa muusikkojen virka- ja työehtoso-
pimusta.

Paikallisesta sopimisen edistämisestä tehty muistio on tämän allekirjoituspöytä-
kirjan liitteenä 2.

6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

Työntekijät
Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä nouda-
tetaan 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

Sopijaosapuolet ovat sopineet jatkavansa edellisellä sopimuskaudella asetetun
työryhmän työskentelyä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää sellaisten esitysten kokonaisvaltaisten tekijän-
oikeuksien ostamista (ns. mediakorvaukset), jotka liittyvät mm. internetin käyt-
töön, radiointeihin ja televisiointeihin sekä levytyksiin.

Lisäksi on sovittu tarkasteltavan soitinkorvausten tasoa sekä käsitellä muita sopi-
jaosapuolten tärkeiksi katsomia kysymyksiä.
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9 §  Sopimuksen raukeaminen

Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkki-
nakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutulok-
sella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä katta-
vuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

Helsingissä 20. kesäkuuta 2016
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