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KUNNALLISEN NÄYTTELIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018–2019  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen voi-
massaolo jatkuu 31.3.2020 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. 

2 § Yleiskorotukset 

1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien  

Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalk-
kaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 28 
euroa, kuitenkin vähintään 1,29 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen 
henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 1,29 prosent-
tia.  

2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien  

Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalk-
kaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 
0,99 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 
16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 0,99 prosentilla.  

3 mom. Vierailusopimuksen palkkiot 

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palk-
kioita korotetaan 1.5.2018 lukien 1,28 prosenttia, 1.1.2019 1,2 prosenttia ja 
1.4.2019 0,98 prosenttia.  

4 mom. Palkkahinnoittelu 

Näyttelijöiden vähimmäisperuspalkat ilmenevät palkkausluvun II 10 §:ssä ja 
11 §:ssä. Vierailusopimuksen vähimmäispalkkiot ilmenevät liitteestä 1 a.  

3 § Paikalliset järjestelyerät  

1 mom.  Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien 

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen näyttelijöiden työehto-
sopimuksen palkkasummasta. 

2 mom. Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen 
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Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikal-
listen palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-
epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja teh-
tävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.  

3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen 

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuu-
luvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.  

4 mom.  Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely  

 Paikallisen työnantajan edustajat ja teatterin näyttelijäyhdistyksen edustajat 
neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Neuvotteluissa on 
tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä 
mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neu-
votteluosapuolia.  

 Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerien käytöstä tarkoituksiin, 
jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 3 § 2 momentissa tehtävän 
vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistami-
sesta ja/tai henkilökohtaisiin lisiin käytettävän paikallisen järjestelyerän suu-
ruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten nä-
kemykset mahdollisine perusteluineen. 

 Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjes-
telyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökoh-
taisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.  

4 § Matkakustannusten korvaukset 

 Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen 
lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin 
verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä. 

5 § Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen 

 Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla noudatetaan 
KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen erillisellä työ- ja vir-
kaehtosopimuksella sopimia perusteita kertaerän maksamisessa. 

 Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin 
tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimenpanoon erillissopi-
muksessa mainitulla tavalla. 

 Kertaerä maksetaan tammikuussa 2019. Näyttelijälle, jonka palvelussuhde 
kuntaan on alkanut viimeistään maanantaina 2.9.2018 ja jatkunut keskeyty-
mättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 
2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerää ei makseta, 
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jos työntekijällä / viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päi-
vää. Osa-aikaisen työntekijän / viranhaltijan kohdalla käytetään osa-aika-
prosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Kertaerä on 
suuruudeltaan 9,2 % näyttelijän varsinaisesta palkasta. 

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 työehtosopimusasi-
oissa. 

8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät  

 Kunnallinen työmarkkinalaitos osallistuu näyttelijätyön kaikkien työmarkkinaosa-
puolten yhteiseen työryhmään, jossa on sovittu käsiteltävän understudy-käytäntöjä 
sekä näyttelijöiden työsuhteita kokonaisuutena. Näitä käsiteltäviä asioita ovat mm. 
määräaikaisten työsuhteiden käyttäminen ja siihen liittyvät työehtosopimusmää-
räykset, näyttelijöiden palkkauksen kehittäminen sekä näyttelijöiden työaikoja kos-
kevien määräysten muutostarpeet. Työryhmässä käsitellään tarvittaessa myös 
muita sopijaosapuolten tärkeiksi katsomia asioita. 

9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen 

 Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suu-
rissa työnantajissa joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien 
osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomai-
set ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä 
taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voi-
maantulosta.  

 Helsingissä 2. toukokuuta 2018 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY 

 


