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I LUKU YLEINEN OSA

1 § Soveltamisala

1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän viikon
palvelussuhteessa olevia kaupunginorkesterien, kaupunginkvartettien ja
kaupunginteattereiden orkesterien muusikoita. Tätä sopimusta voidaan soveltaa
perustellusta syystä luottamusmiehen suostumuksin myös vähintään kahden viikon
palvelussuhteeseen siten kuin työnantaja ja muusikko sopivat.

Soveltamisohje

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja muusikoita nimitetään jäljempänä
orkesterin jäseniksi.

2 mom. Orkesterin jäsenten palvelussuhteessa noudatetaan muuten soveltuvin osin
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä
soveltamisohjeineen, lukuun ottamatta luvun III 2, 5–18, 19 § 2 mom., –25, 27–28
§:n määräyksiä.

Soveltamisohje KVTES:n V luvun 12 § 3 momentin
soveltamisohjeeseen

KVTES:n V luvun (virka- ja työvapaat sekä perhevapaat) 12 § 3 momentin
soveltamisohjeessa on todettu, että Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee
kunnille ja kuntayhtymille, että ne myöntävät pääsopijajärjestöjen ylimpien
päättävien elinten kokouspäiville osallistumiseen virka- tai työvapaata
säännöllisen työajan ansioita vähentämättä, milloin niissä käsitellään virka-
tai työehtosopimusasioita ja milloin se on viraston tai laitoksen toiminnan
kannalta mahdollista. Tällaisiksi ylimmiksi päättäviksi elimiksi katsotaan
kaupunginorkesterien muusikkojen sopimusalalla Suomen Muusikkojen Liitto
ry:n hallitus, liittovaltuusto ja liittokokous.

Soveltamisohje KVTES luku IV 18 § (voimassa 1.2.2017–30.9.2019)

Lomaraha lasketaan ja maksetaan KVTES:n lomarahamääräyksistä tehdyn
erillisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

II LUKU TYÖAIKA

7 § Vuotuisen työajan lisääminen (voimaan 1.2.2017)

1 mom. Vuotuista työaikaa lisätään keskimäärin 24 tuntia kokoaikaisella orkesterin
jäsenellä. Vuoden 2017 aikana lisäys on kuitenkin keskimäärin 22 tuntia.

Työajan lisäys toteutetaan ensisijaisesti lyhentämättä työaikaa 3 § 4 mom.
mukaisilla arkipyhän sisältävillä viikoilla enintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi
työaikaa voidaan lisätä lukematta 4 § 2 mom. mukaista jaksojen välistä aikaa
työajaksi sekä toteuttaa lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Työajan
lisäyksen toteuttaminen merkitään orkesterin jäsenille annettaviin työohjelmiin.
Työajan lisäyksen toteuttamista seurataan vuotuisessa työaikakirjanpidossa.
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Soveltamisohje

Osa-aikaisella orkesterin jäsenellä vuotuinen työajan lisäys toteutetaan
suhteessa osa-aikaisuuteen.

2 mom. Työajan lisäyksen tavoista voidaan poiketa sopimalla asiasta luottamusmiehen
kanssa.

III LUKU PALKKAUS

8§ Peruspalkka 1.2.2017 lukien

1 mom. Orkesterien jäseninä toimivien muusikoiden peruspalkat määrätään/sovitaan
tehtävien perusteella tehtävänimikkeittäin seuraavasti:

44301218 I konserttimestari 2 576,87 €/kk

44301228 Muut konserttimestarit, soolosoittajat ja äänenjohtaja 2 176,87 €/kk

44301318 Varaäänenjohtaja 2 006,68 €/kk

44301328 Ensiviulun soittaja 2 006,68 €/kk

44301338 Soittaja 1 951,36 €/kk

KUNNALLISTEN TILAPÄISTEN MUUSIKKOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 2017

2 § Palkkio 1.2.2017 lukien

Muusikoille maksetaan palkkio seuraavasti:

Julkisesta esityksestä
133,53 €/kk

Esityksen kestäessä yli 3 tuntia 5 minuuttia, kutakin alkavaa puolta tuntia kohden
22,25 €/kk

Harjoituksesta
89,01 €/kk

Harjoituksen kestäessä yli 3 tuntia 5 minuuttia, kutakin alkavaa puolta tuntia kohden
14,82 €/kk

Jos esitykseen liittyy välittömästi lyhyt harjoitus, harjoituspalkkiona maksetaan
puolelta tunnilta harjoituksen alkamishetken ja konsertin alkamishetken väliseltä
ajalta
14,82 €/kk

4 § Korvaus lyhyistä esityksistä 1.2.2017 lukien

Jos samana päivänä on useita lyhyitä esityksiä (esim. koululaiskonsertti), joiden väliin
jäävä aika on enintään kaksi tuntia, maksetaan muusikolle ensimmäistä esitystä
seuraavista esityksiltä palkkiona euroissa:
66,76 €/kk


