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KOLLEKTIVAVTAL OM INSTRUMENT- OCH DRÄKTERSÄTTNINGAR
I STADSORKESTRARNA 1.12.2021–30.11.2022

INSTRUMENT- OCH DRÄKTERSÄTTNINGAR I STADSORKESTRARNA

1 I stadsorkestrarna betalas instrument- och dräktersättningar 1.12.2021–
30.11.2022 enligt bilagan.

2 Om kostnadseffekten av detta avtal är oskälig i fråga om någon orkester, kan
ärendet föras till avtalsparterna för avgörande. Om en musiker i ett enskilt fall
har oskäliga kostnader i förhållande till ersättningsnivån kan arbetsgivaren lo-
kalt avtala med musikern om en tilläggsersättning.

3 Parterna utreder kostnadsutvecklingen för reparation och underhåll av instru-
ment samt strukturen på instrumentersättningarna.

4 Detta avtal gäller 1.12.2021–30.11.2022.

Helsingfors, den 18 oktober 2021

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FINLANDS MUSIKERFÖRBUNDET RF

Bilaga Instrument- och dräktersättningar
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Bilaga

INSTRUMENT- OCH DRÄKTERSÄTTNINGAR 1.12.2021–30.11.2022

Orkestermedlemmar betalas instrumentersättning enligt följande:

1.12.2021–30.11.2022
€/år

Violin 1209,49
Altviolin 1023,38
Cello 1821,50
Kontrabas 987,34
Flöjt* 1384,04
Oboe 1661,75
Klarinett 1550,43
Fagott 1945,23
Valthorn 1107,45
Trumpet, basun 885,97
Tuba 1162,56

I ersättningen för flöjt ingår egen piccola. Musiker som använder andra egna
huvudinstrument eller egna biinstrument som hör till arbetsskyldigheten samt
orkestermedlemmar som utöver stadens instrument också använder egna hu-
vudinstrument eller egna biinstrument som hör till arbetsskyldigheten får ersätt-
ning enligt ett lokalt avtal.

Till orkestermedlemmar betalas dessutom en dräktpenning på 291,43 euro
1.12.2021–30.11.2022.

Orkestermedlemmar som använder stadens instrument betalas endast dräkt-
penning.

Deltidsanställda orkestermedlemmar betalas instrument- och dräktersättning
enligt ett lokalt avtal.

Instrument- och dräktersättningarna betalas årligen i två delar, i samband med
lönebetalningen i juni och december. Alternativt kan arbetsgivaren betala er-
sättningen månatligen.

Tillämpningsanvisning

När en orkestermedlem har oavlönad moderskaps- faderskaps- eller föräldrale-
dighet eller vårdledighet, fullgör sin värnplikt eller har någon annan ledighet utan
lön i mer än 30 dagar, görs ett motsvarande avdrag från instrument- och dräk-
tersättningen. Avdrag görs också om en orkestermedlem är anställd bara en del
av kalenderåret. Motsvarande förfarande tillämpas också vid stridsåtgärder.
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