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I LUKU YLEINEN OSA  

1 § Soveltamisala 

1 Kunnallisten ammattiteattereiden palveluksessa olevaan kuukausipalkkaiseen 
näyttelijään sovelletaan tätä sopimusta sekä kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES) seuraavia määräyksiä: 

– II luku (Palkkaus) 14 § Kertapalkkio 
– III luku (Työaika) 4 § 2 mom. 4 ja 5 kohdat (Työnantajan ja lääkärin 

määräämät tutkimukset) 
– V luku (Virka- ja työvapaa) lukuun ottamatta 8 § (isyysvapaan palkallisuus), 

10 § 2 momenttia ja 11 §:n 3 momentin soveltamisohjeen kahta viimeistä 
kappaletta  

– VIII luku Lomauttaminen, Osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen 
päättyminen irtisanomisaikoja lukuun ottamatta  

– Liite 16 (Matkakustannusten korvaukset). 

2 Vierailevaan näyttelijään sovelletaan tämän sopimuksen liitteitä 1 ja 1 a. 

3 Harjoittelijaan sovelletaan tätä sopimusta 3 ja 11 §:ssä mainituin poikkeuksin. 
Harjoittelijan työsopimus on voimassa 1–4 vuotta. 

Soveltamisohje 

Teatterikoulun käynyttä henkilöä ei voida palkata harjoittelijaksi. 

5 § Esityksen valmistaminen 

1 Väliaikoineen vähintään kaksi tuntia kestävälle näytelmälle on varattava sen 
vaikeusastetta vastaava harjoitusmäärä, kuitenkin vähintään 40 varsinaista 
harjoitusta, ennen ensi-iltaa tai sellaista ennakkonäytäntöä, jossa maksavaa 
yleisöä on läsnä.  

2 Varsinaisiin harjoituksiin tulee sisältyä  

– vähintään kolme valmistavaa harjoitusta, joissa tärkeimmät olosuhteet ja 
välineet ovat varsinaisen esityksen mukaiset sekä  

– vähintään kolme pääharjoitusta, joissa lavastus, valaistus, tehosteet, 
musiikki, avustajat, puvusto, tarpeisto, naamiot ja muut lopulliseen 
esitykseen kuuluvat seikat ovat samat kuin esityksessä.  

3 Saman harjoituksen aikana näyttelijä on velvollinen harjoittelemaan kahta 
näytelmää, jos harjoitusajan jakaantuminen niiden kesken käy työjärjestyksestä 
ajoissa ilmi. Harjoituksesta toiseen siirtynyt näyttelijä ei ole velvollinen 
palaamaan aikaisempaan. 

4 Esityksen teknisiin rakentamis- ja pystytysharjoituksiin näyttelijä ei ole 
velvollinen osallistumaan. 
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Soveltamisohje: 

 Näyttelijälle kerrotaan tuotannossa käytettävissä tehosteista, kuten savuista, 
pyrotekniikasta ym. Harjoituskauden alussa käydään läpi tehosteiden käyttöön 
liittyvät ja muut tarpeelliset työturvallisuusohjeet ja -määräykset. Tarpeetonta 
altistumista tehosteille vältetään. Mikäli tuotantoon kuuluvan näyttelijän tilalle 
tulee toinen näyttelijä, työturvallisuusohjeet käsitellään vastaavasti uuden 
näyttelijän kanssa. 

II LUKU PALKKAUS  

10 § Näyttelijän palkka  

1 Näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 1970,82 €/kk (1.5.2018) ja 1990,33 €/kk 
(1.4.2019) 

2 Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 279,41 €/kk (1.5.2018) ja 
2301,98 €/kk (1.4.2019) 

Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkkaan: 

– Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 
– Teatterikoulun tai vastaavan ruotsinkielisen koulun loppututkinto 
– Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitoksen loppututkinto 
– Ulkomainen tutkinto, josta opetushallitus antanut ns. rinnastamis-

/tunnustamispäätöksen. 

3 Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin 
kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % liitteen 1 a tai 2 mukaisesta 
vähimmäispalkkiosta tai vähimmäisperuspalkasta. 

Soveltamisohje 

Tässä kohdassa tarkoitetaan sellaista korkeakouluharjoittelijaa, jonka 
harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri 
tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa. 

11 § Harjoittelijan palkka  

1 Harjoittelijan vähimmäisperuspalkka on 1 539,90 €/kk. (1.5.2018) ja 1555,15 
€/kk (1.4.2019) 

2 Työnantaja maksaa lisäksi 20 % peruspalkasta harjoittelijan etukäteen esittämän 
koulutussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja hyväksyttäviä tositteita 
vastaan. Koulutuksella tarkoitetaan näyttelijän työn peruskoulutusta, kuten 
puhetekniikkaa, laulua, improvisointia, liikuntaa ja roolianalyysiä. 
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16 § Rasitelisä 

1 Alueellista toimintaa harjoittavan teatterin toimeenpanemalle kiertueelle 
osallistuvalle näyttelijälle maksetaan rasitelisänä 45,99 euroa (1.5.2018) ja  
46,45 € (1.4.2019) kultakin matkavuorokaudelta. 

2 Rasitelisä maksetaan kalenterikuukausittain kiertueelle osallistumista seuraavan 
kuukauden aikana. 

Soveltamisohje 

Näyttelijälle, joka on ollut 31.8.2004 teatterin palveluksessa ja jolla on ollut 
tuolloin oikeus työehtosopimuksen 2003–2004 17 §:n 3 kohdan 
rasitelisään, maksetaan lisän sijasta 40,82 euron suuruista henkilökohtaista 
lisää 1.9.2004 lukien. Lisä poistuu tai pienenee palkan tarkistuksia 
vastaavasti. 

III LUKU TYÖAIKA 

22 § Vapaapäivät 

1 Näyttelijällä on 111 vapaapäivää näytäntövuodessa 1.8.2010 lukien. 

Soveltamisohje 

Vapaapäivät on pyrittävä järjestämään näyttelijäkunnalle samanaikaisesti, 
mutta ne voidaan erityisistä syistä antaa näytelmäkohtaisesti tai näyttelijän 
kanssa siitä sovittaessa näyttelijäkohtaisesti.  

Vapaapäivien lisäksi annettavasta vuosilomasta on määrätty erikseen 
vuosilomaluvussa. 

2 Näyttelijän vapaapäivät järjestetään siten, että  

a) Näyttelijällä on vähintään yksi vapaapäivä viikossa siten, että näyttelijä saa 
kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-
ajan. Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 
vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 
24 tuntia viikossa. 

Viikoittainen vapaa-aika on ilmoitettava viimeistään kymmenen päivää 
aikaisemmin. Ilmoitettua vapaapäivää ei ilman näyttelijän suostumusta voi 
vaihtaa toiseksi, ellei muutokselle ole työaikalain mukaista perustetta.  

b) Pääsiäisviikolla näyttelijällä on viisi vapaapäivää maanantaista lähtien.  

c) Helmi- ja maaliskuun toinen, toukokuun toinen, elokuun kolmas, lokakuun 
ensimmäinen sekä marraskuun kolmas maanantai sekä jouluaatto ja 
joulupäivä ovat vapaapäiviä. 
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Soveltamisohje kohtiin 1 ja 2 

 Vapaapäivien sijoittelusta neuvotellaan luottamusmiehen kanssa 23 §:n 
mukaisen vuosityösuunnitelmaa koskevien neuvottelujen yhteydessä.  

  Vapaapäivät pyritään järjestämään seuraavasti: 

syyskaudella:  
vähintään 5 x 2 pv yhtäjaksoinen vapaa; 
vähintään 2 x 3 pv yhtäjaksoinen vapaa, joista yksi pyritään järjestämään 
koulun syysloman aikaan; 
vapaapäivistä vähintään 2 on lauantaipäiviä; 
vähintään 1 yhtäjaksoinen em. vapaa toteutuu lokakuun ja yksi marraskuun 
aikana. 
kevätkaudella: 
vähintään 6 x 2 pv yhtäjaksoinen vapaa; 
vähintään 2 x 3 pv yhtäjaksoinen vapaa; 
vapaapäivistä vähintään 2 on lauantaipäiviä; 
vähintään 1 yhtäjaksoinen em. vapaa toteutuu helmikuun ja yksi maaliskuun 
aikana. 

V LUKU ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

32 § Tekijänoikeuksiin liittyvät määräykset 

1 Esityksessä tai harjoituksessa otetun valokuvan taikka ääni- tai kuvatallenteen 
teatteri voi korvauksetta käyttää ja esittää julkisesti epäkaupallisessa 
tarkoituksessa toimintansa esittelemiseksi ja ohjelmistonsa markkinoimiseksi. 
Käyttämiseen tai julkiseen esittämiseen ei saa liittyä muun toiminimen 
mainontaa. 

 Teatteri voi luovuttaa tallenteen Teatterimuseon arkistoon kulloinkin voimassa 
olevan Teatterimuseon audiovisuaalista arkistoa koskevan teatterialan 
järjestöjen ja Teatterimuseon välisen sopimuksen mukaisesti. 

2 Näyttelijällä on oikeus tutustua ennakolta siihen informaatioon, jonka teatteri 
hänestä henkilönä julkistaa. 

3 Teatterin toimesta harjoitettua ohjelmaa tai osia siitä saa esittää vain teatterin 
toimesta tai luvalla. Lisäksi on otettava huomioon tekijänoikeuslain määräykset. 

4 Em. määräykset eivät sido näyttelijää loman aikana. 

5 Jos näyttelijä osallistuu näytelmän käsikirjoittamiseen, dramatisointiin tai 
muuhun luovaan työhön panoksella, joka ylittää teoskynnyksen, hänellä on 
oikeus korvaukseen, mikäli siitä on sovittu, ja oikeus tulla kreditoiduksi tämän 
luovan työn osalta. Syntyneen yhteisteoksen mahdollisesta jatkokäytöstä on 
sovittava kaikkien yhteisteoksen oikeudenhaltijoiden kanssa.  
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LIITE 1 a   
VIERAILUSOPIMUKSEN VÄHIMMÄISPALKKIOT  

Palkkiot 

 1.5.2018 1.1.2019 1.4.2019 

A-rooli 184,79 187,01 188,84 
B-rooli 154,51 156,36 157,89 

 

LIITE 7 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 

12 § Luottamusmieskorvaus 

Luottamusmiehelle korvataan luottamusmiestyöstä erillinen 63 euron 
rahakorvaus kuukaudessa. 

Luottamusmieskorvaus voidaan paikallisen sopimuksen nojalla maksaa 
varaluottamusmiehelle, jos luottamusmiehen tehtäviä on jaettu luottamusmiehen 
ja varaluottamusmiehen kesken tämän sopimuksen 3 § 3 kohdan mukaan. 

 
 


