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Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan 
sopimusmuutosten soveltamisohjeet 

Alla selostetaan muuttuneita sopimusmääräyksiä.  

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

1 §  Sopimuksen voimassaoloaika 

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 alkaen 31.3.2020 saakka.  

2 §  Yleiskorotukset  

Yleiskorotus 1.5.2018 lukien: 

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

 Yleiskorotus 1.4.2019 lukien:  

Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,99 pro-
senttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukai-
nen rasitelisä korottuvat 0,99 prosentilla.  

 Vierailusopimuksen palkkiot 

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

3 §  Paikalliset järjestelyerät 

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien on 1,2 prosenttia kunnallisen näyttelijöiden työ-
ehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen, laskemi-
nen, täytäntöönpano ja neuvottelumenettely on selvitetty allekirjoituspöytäkirjassa (liite 
1 3 §). 

5 §  Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen 

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

 Kertaerä maksetaan tammikuussa 2019. Näyttelijälle, jonka palvelussuhde kun-
taan on alkanut viimeistään maanantaina 2.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä 
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vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 pal-
kanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä 
ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Osa-aikaisen työntekijän koh-
dalla käytetään osa-aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikapro-
senttia. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % näyttelijän varsinaisesta palkasta. 

 Jos tammikuun palkassa on maksussa näyttelijän syyskauden esityslisä  
(13 a §), otetaan siitä kertaerää laskettaessa huomioon laskennallisesti yhden 
kuukauden osuus.  

 Yksityiskohtaisempaa ohjeistusta kertaerän laskemisesta ja tulkinnoista löytyy 
KT:n nettisivuilta ja yleiskirjeestä 1/2018. 

8 §  Sopimuskaudella toimivat työryhmät 

 Kunnallinen työmarkkinalaitos osallistuu näyttelijätyön kaikkien työmarkkinaosapuolten 
yhteiseen työryhmään, jossa on sovittu käsiteltävän understudy-käytäntöjä sekä näytte-
lijöiden työsuhteita kokonaisuutena. Näitä käsiteltäviä asioita ovat mm. määräaikaisten 
työsuhteiden käyttäminen ja siihen liittyvät työehtosopimusmääräykset, näyttelijöiden 
palkkauksen kehittäminen sekä näyttelijöiden työaikoja koskevien määräysten muutos-
tarpeet. Työryhmässä käsitellään tarvittaessa myös muita sopijaosapuolten tärkeiksi 
katsomia asioita. 

9 §  Tarkistettujen palkkojen maksaminen 

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistusten 
voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa tai kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä 
syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, mak-
setaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kulu-
essa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaan-
tulosta. 

I LUKU YLEINEN OSA 

1 §  Soveltamisala 

Näyttelijöiden sopimusalalla ei ole sovellettu KVTES sopimusalalta palkallista isyysva-
paata (KVTES luku V 8 §). Siitä ei sovittu myöskään tämän sopimuksen yhteydessä. 
Määräyksen luku V kohdassa on lueteltu ne määräykset, joita ei näyttelijöiden sopimus-
alalla sovelleta. Näyttelijöihin sovelletaan KVTES luku V 9 §:n mukaista tilapäistä hoito-
vapaata ja sovellettavaksi tulee myös 1.2.2018 tullut ikärajan nosto 12 ikävuoteen. 

5 §  Esityksen valmistaminen 

Määräyksen 5 kohtaan on lisätty soveltamisohje. Soveltamisohje liittyy työturvallisuu-
teen. Näyttelijälle tulee kertoa tuotannossa käytettävissä tehosteista, kuten savusta ja 
pyrotekniikasta. Tarpeetonta altistumista tehosteille tulee välttää.  
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II LUKU PALKKAUS 

Näyttelijöiden tehtäväkohtaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan allekirjoitus-
pöytäkirjan mukaisesti samoin kuin liitteen 1a vierailusopimuksen palkkioita (ks. allekir-
joituspöytäkirja 2 § ja liite 3). 

III LUKU TYÖAIKA 

22 §  Vapaapäivät 

Määräykseen on lisätty soveltamisohje. Vapaapäivien sijoittelusta neuvo-
tellaan luottamusmiehen kanssa 23 §:n mukaisen vuosityösuunnitelmaa 
koskevien neuvottelujen yhteydessä. Vapaapäivien määrää ei lisätty, 
mutta ne pyritään järjestämään soveltamisohjeen mukaisesti. 

V LUKU ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

32 §  Tekijänoikeuksiin liittyvät määräykset 

Määräykseen on lisätty uusi 5 kohta. Tämän määräyksen mukaan, jos 
näyttelijä osallistuu käsikirjoittamiseen, dramatisointiin tai muuhun luovaan 
työhön, panoksella, joka ylittää teoskynnyksen, hänellä on oikeus sovit-
tuun korvaukseen.   

LIITE 7 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 

12 §  Luottamusmieskorvaus 

Luottamusmieskorvauksena maksetaan 63 euroa kuukaudessa  
1.5.2018 lukien. 

 


