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 II LUKU TYÖAIKA 

3 § Säännöllinen työaika 

1 mom. Orkesterin jäsenen säännöllinen työaika on viikossa enintään 36 tuntia, 
josta vähintään kuusi tuntia varataan henkilökohtaista harjoittelua, työvä-
lineiden kunnossapitoa sekä muuta soittokunnon ylläpitämistä varten. 

  Soveltamisohje (voimaan 1.8.2020) 

  Orkesterin työohjelmaan ja työaikaan voi kuulua myös pienemmässä ko-
koonpanossa soittaminen kaupungin järjestämässä yleisötyötehtävässä 
esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. 

  Edellä mainittua pienemmän pääsääntöisesti vähintään neljän muusikon 

kokoonpanossa soittamista ja harjoittelua voi olla orkesterin jäsenellä vuo-
den aikana enintään 12 tuntia. Asiasta neuvotellaan paikallisesti muusi-
koiden luottamusmiehen kanssa. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, 
työnantaja voi päättää asiasta, jos siihen on työtehtävien järjestelemiseen 
liittyvä syy. 

  Jos tehtävä ei rinnastu vaativuudeltaan eikä muutoin III luvun 10 §:n tar-

koittamaan työskentelyyn solistisessa yhtyeessä, ei tehtävää huomioida 
työn vaativuutta lisäävänä tekijänä. Tähän tilapäiseen tehtävään ei tule 
sovellettavaksi myöskään KVTES II 10 §:n määräykset. 

  

2 mom. Henkilökohtaista harjoittelua ym. varten varattua kuuden tunnin aikaa ei 
oteta huomioon vuorokautista työaikaa laskettaessa lisä- tai ylityöperus-
teena. 

3 mom. Säännöllinen työaika on vuorokaudessa enintään kuusi tuntia, jota voi-
daan kahtena päivänä viikossa pidentää yhdellä tunnilla. 

4 mom. Niillä viikoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa mai-
nittu arkipyhä työaika on 7 tuntia 12 minuuttia lyhyempi. Työajan lyhennys 
toteutetaan ao. viikolla tai jonain muuna aikana, jos toiminnalliset syyt sitä 
edellyttävät. 

7 §   Vuotuisen työajan lisääminen (poistettu 1.8.2020) 
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III LUKU PALKKAUS 

8 § Peruspalkka 

1 mom. Orkesterien jäseninä toimivien muusikoiden peruspalkat määrätään/sovi-

taan tehtävien perusteella tehtävänimikkeittäin seuraavasti: 

  1.8.2020, 
€/kk 

1.4.2021, 
€/kk 

4 43 01 21 8 I konserttimestari 2668,37 2695,05 

4 43 01 22 8 Muut konserttimestarit,  
soolosoittaja ja äänenjohtaja 2256,36 2278,92 

4 43 01 31 8 Varaäänenjohtaja 2082,34 2103,16 

4 43 01 32 8 Ensiviulun soittaja 2082,34 2103,16 

4 43 01 33 8 Soittaja 2025,79 2046,05 
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KUNNALLISTEN TILAPÄISTEN MUUSIKKOJEN  
TYÖEHTOSOPIMUS 2020-2021 

2 § Palkkio  
 

 Muusikoille maksetaan palkkio seuraavasti:  
 

Julkisesta esityksestä 
 
1.8.2020 lukien 139,87 € 
1.4.2021 lukien 142,36 € 

 
Esityksen kestäessä yli 3 tuntia 5 minuuttia, kutakin alkavaa puolta tuntia 
kohden  
 
1.8.2020 lukien 23,30 € 
1.4.2021 lukien 23,71 € 
 
Harjoituksesta 
 
1.8.2020 lukien 93,23 € 
1.4.2021 lukien 94,89 € 

  
Harjoituksen kestäessä yli 3 tuntia 5 minuuttia, kutakin alkavaa puolta tun-
tia kohden 
 
1.8.2020 lukien 15,53 € 
1.4.2021 lukien 15,81 € 

 
Jos esitykseen liittyy välittömästi lyhyt harjoitus, harjoituspalkkiona makse-
taan puolelta tunnilta harjoituksen alkamishetken ja konsertin alkamishet-
ken väliseltä ajalta 
 
1.8.2020 lukien 15,53 € 
1.4.2021 lukien 15,81 € 

 
4 § Korvaus lyhyistä esityksistä  
 

Jos samana päivänä on useita lyhyitä esityksiä (esim. koululaiskonsertti), 
joiden väliin jäävä aika on enintään kaksi tuntia, maksetaan muusikolle en-
simmäistä esitystä seuraavista esityksiltä palkkiona euroissa: 
 
1.8.2020 lukien 69,93 € 
1.4.2021 lukien 71,17 € 


