LIITE 2, Näyttelijät 2020–2021 sopimusmääräysmuutokset

II LUKU PALKKAUS
10 § Näyttelijän palkka
1

Näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2015,01 €/kk (1.8.2020) ja 2035,16 €/kk
(1.4.2021)

2

Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 330,52 €/kk (1.8.2020) ja
2353,83 €/kk (1.4.2021)
Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkkaan:
–
–
–
–

3

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

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 1 574,43 €/kk. (1.8.2020) ja 1590,17 €/kk
(1.4.2021)

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.

16 § Rasitelisä
1

Alueellista toimintaa harjoittavan teatterin toimeenpanemalle kiertueelle
osallistuvalle näyttelijälle maksetaan rasitelisänä 47,03 euroa (1.8.2020) ja 47,50
euroa (1.4.2021) kultakin matkavuorokaudelta.
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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
19 a § Vuotuisen työajan lisääminen (poistettu 1.8.2020)
IV LUKU VUOSILOMA
29 a § Lomarahan vaihtaminen vapaaksi (voimaan 1.8.2020)
Tämän luvun 29 §:ssä tarkoitettu lomaraha tai osa siitä voidaan näyttelijän
suostumuksella antaa myös vapaana. Näyttelijä ja työnantaja voivat sopia, että
lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan
vastaavana vapaana. Sopimiseen, lomarahavapaapäivien lukumäärään ja
muuhun asiassa huomioitavaan sovelletaan KVTES IV luvun 19 §:n määräystä.

LIITE 1 a
VIERAILUSOPIMUKSEN VÄHIMMÄISPALKKIOT
Palkkiot
1.8.2020
A-rooli
B-rooli

191,18
159,85

1.4.2021
194,62
162,73

LIITE 7 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS
12 §

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmiehelle korvataan luottamusmiestyöstä erillinen rahakorvaus
kuukaudessa. Tämä korvaus on 64 euroa 1.8.2020 lukien ja 65 euroa 1.4.2021
lukien.
Luottamusmieskorvaus voidaan paikallisen sopimuksen nojalla maksaa
varaluottamusmiehelle, jos luottamusmiehen tehtäviä on jaettu luottamusmiehen
ja varaluottamusmiehen kesken tämän sopimuksen 3 § 3 kohdan mukaan.
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