TEATTERIMUUSIKKOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2022–2024
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

1 SOPIMUSKAUSI JA PALKANKOROTUKSET
Muusikkojen teatterityöehtosopimukset ovat voimassa 8.4.2022–28.2.2024.
Sopimuskausi alkaa 8.4.2022 ja päättyy 28.2.2024. Jäljempänä todetusti, mikäli
palkankorotuksista vuodelle 2023 ei päästä sopuun, on sopimus irtisanottavissa päättymään
jo 28.2.2023. Irtisanominen on tehtävä viimeistään 16.1.2023.
Palkankorotukset 2022
1.5.2022 Yleiskorotus kuukausipalkkaisilla 1,5 prosenttia.
1.9.2022 Paikallinen järjestelyerä kuukausipalkkaislla 0,5 prosenttia. Jos paikallisesti ei
päästä neuvottelujen jälkeen sopimukseen erän kohdentamisesta, työnantaja päättää
järjestelyerän käytöstä.
Palkat, taulukkopalkat ja henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella korotusten
mukaisesti.
Tilapäisten muusikkojen taulukkopalkkoja korotetaan 1,5 ja 0,5 prosentilla.
Luottamusmieskorvausta 14 §:n 7 kohdassa korotetaan vuoden 2022 korotusten määrällä
samassa aikataulussa, kuin muitakin palkkoja.

2 SOVITUT MUUTOKSET SUHTEESSA NYKYISEEN
TYÖEHTOSOPIMUKSEEN
Vakinaisten muusikkojen teatterityöehtosopimus
6 § Palkkaus
1.
kapellimestari
1.5.2022 lukien 2381,73 euroa – 2845,57 euroa
1.9.2022 lukien 2393,64 euroa – 2859,80 euroa
kapellimestari-muusikko
1.5.2022 lukien 2206,09 euroa – 2409,94 euroa
1.9.2022 lukien 2237,22 euroa – 2421,99 euroa
äänenjohtaja-muusikko
1.5.2022 lukien 2150,23 euroa – 2287,38 euroa
1.9.2022 lukien 2160,98 euroa – 2298,82 euroa

18 § Luottamushenkilö
Työpaikan muusikot voivat valita keskuudestaan luottamushenkilön, josta on ilmoitettava
työnantajalle. Luottamushenkilöön noudatetaan soveltuvin osin SAK:n ja TT:n välistä
sopimusta. Termi vaihdetaan sukupuolineutraaliuden saavuttamiseksi, luottamushenkilötermillä tarkoitetaan asiallisesti aiempaa luottamusmies-termiä.

Tilapäisten muusikkojen työehtosopimus
3 § Työvuoron ilmoittaminen ja peruuttaminen
1.
Teatteri
ilmoittaa
tämän
sopimuksen
tarkoittamille
muusikoille
kustakin työvuorosta vähintään 10 vuorokautta aikaisemmin teatterin ilmoitustaululle
kiinnitettävällä työvuoroluettelolla tai muulla sovitulla tavalla. Jos kahden työvuoron välinen
aika on enemmän kuin 10 vuorokautta, ilmoitetaan muusikolle erikseen ne työvuorot, joihin
hänen on osallistuttava.
Pöytäkirjamerkintä:
Erikseen ilmoittamisvelvollisuus koskee tapauksia, joissa teatteri ei ole
ennalta voinut tiedottaa uusista työvuoroista.
2. Jos työvuoroluettelossa ilmoitettu esitys tai harjoitus teatterista johtuvasta syystä
peruutetaan vähemmän kuin kymmenen vuorokautta ennen kyseistä työvuoroa, muusikolle
maksetaan 75 % esitys-/harjoituspalkasta.
Pöytäkirjamerkintä:
Työvuoroluettelon
muuttamiseen
muutoin
sovelletaan
työaikalakia. Tämän pykälän määräykset eivät koske työsopimuslain
mukaista työsopimuksen päättämistä.

Työehtosopimuksen 3 §:n muotoilua muutetaan vastaamaan sen tarkoitusta
työvuoroluetteloon merkittyjen yksittäisten työvuorojen peruuttamisesta. Peruutuksissa on
huomioitava
sopimusoikeudellinen
lähtökohta
sopimusten
sitovuudesta
sekä
lojaliteettivelvollisuudesta.
Tarkistetaan palkkataulukot vallitsevan käytännön mukaisesti. Vahvistetaan taulukot
erillisessä menettelyssä sopimusjärjestöjen välillä.
4 § Palkkiot

1.5.2022 lukien
euro

a)
Muusikon esiintyessä orkesterisyvennyksessä,
näyttämöllä tai näyttämön sivussa esim.
kaihtimella erotetussa tilassa taikka näyttämöllä
yleisön näkyvissä ollen palkkio on esityksestä 3,5

1.9.2022 lukien
euro

tuntiin saakka

145,25

Kolme ja puoli tuntia ylittävältä ajalta palkkio on
kultakin alkavalta puolelta tunnilta
21,52
b)
Mikäli muusikko osallistuu näytelmän toimintaan
yksilönä tai ryhmän jäsenenä näyttämöpuvussa
ja/tai naamioituna, palkkio on 3,5 tuntiin saakka
152,19
Kolme ja puoli tuntia ylittävältä ajalta palkkio on
kultakin alkavalta puolelta tunnilta
23,15
c)
Kapellimestarille suoritetaan tehtävän luonteesta
riippuen palkkio 50 – 150 prosentilla korotettuna.
d)
Harjoituspianistille tai vastaavanlaisia tehtäviä
suorittavalle muulle muusikolle, voidaan suorittaa
tällaisista säännöllisesti toistuvista enintään kaksi
tuntia kestävistä harjoituksista palkkiona kerralta
55,42
Harjoituspianistille suoritetaan muutoin sama
palkkio kuin muusikoille orkesteriharjoituksesta.
Harjoituspianistille, joka opastaa ja neuvoo
erityisen asiantuntemuksen perusteella
näyttelijöitä ja laulajia äänenmuodostuksessa,
laulutekniikassa tai vastaavissa seikoissa,
maksetaan f-kohdassa tarkoitettu harjoituspalkkio
50 prosentilla korotettuna.
e)
Muusikolle, joka soittaa useampaa kuin yhtä
soitinta, suoritetaan toisesta soittimesta
17,07
ja jokaisesta muusta sivusoittimesta työvuoroa
kohti
4,20
f)
Muusikolle suoritetaan palkkiona harjoituksesta
3,5 tuntiin saakka
90,58
Kolme ja puoli tuntia ylittävältä ajalta palkkio on
kultakin alkavalta puolelta tunnilta
13,89

145,98

21,63

152,95
23,27

55,70

17,16
4,22

91,03
13,96

g) Työ kello 23.00 jälkeen
Kello 23.00 jälkeen suoritettavasta työstä maksetaan 1.5.2022 lukien 2,20 euroa ja
1.9.2022 lukien 2,21 euroa jokaista alkavaa puolta tuntia kohden.
h) Nauhoitukseen osallistuminen

Teatteri maksaa nauhoitukseen osallistuvalle muusikolle palkkiona alkavalta tunnilta
1.5.2022 lukien 32,39 euroa ja 1.9.2022 lukien 32,55 euroa. Pienin palkkio on yhtä
suuri kuin palkkio kolmen tunnin työstä eli 1.5.2022 lukien 97,17 euroa ja 1.9.2022
lukien 97,65 euroa.
l) Lyhyet esitykset
Jos samana päivänä on useita lyhyitä esityksiä, kuten esim. lastennäytelmä- tai
nukketeatteriesityksiä, joiden välillä aika ei ole kahta tuntia pitempi, maksetaan
muusikolle ensimmäistä esitystä seuraavilta esityksiltä palkkiona 1.5.2022 lukien
64,08 euroa ja 1.9.2022 lukien 64,40 euroa.
5 § Soittimien kuljetukset
Jos työnantajan kanssa sovitaan oman auton käytöstä, kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen
mukaisen
kilometrikorvauksen
lisäksi
maksetaan
autonkuljetuspalkkiona 1.5.2022 lukien 7,45 euroa ja 1.9.2022 lukien 7,49 euroa.
6 § Työ teatterin kotipaikkakunnan ulkopuolella
1. Muusikko on velvollinen osallistumaan teatterin järjestämiin näytäntöihin muilla
paikkakunnilla. Teatteri kustantaa matkan edestakaisin yleisiä kulkuneuvoja
käyttäen sekä suorittaa muusikolle kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
matkakustannusten
korvauksia
koskevan
liitteen
mukaisen
päivärahan.
Mikäli muusikolle ei teatterin ollessa matkoilla ole suoritettava päivärahaa,
maksetaan esiintymispalkkio 1.5.2022 lukien 13,38 eurolla ja 1.9.2022 lukien 13,45
eurolla korotettuna.
14 § Luottamushenkilö
1. Luottamushenkilöllä tarkoitetaan työntekijöiden valitsemaa ja työnantajalle ilmoittamaa
luottamushenkilöä.
Luottamushenkilöllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa sen solmimishetken mukaisessa
lainsäädännössä luottamusmies-termillä mainittua henkilöstön valitsemaa edustajaa eli
aiempien työehtosopimusten mukaista luottamusmies-henkilöä. Tämän termimuutoksen
ainoa tarkoitus on muuttaa luottamusmies-nimike sukupuolineutraaliksi.
Vaihdetaan kaikki työehtosopimukseen kirjatut luottamusmies-sanat luottamushenkilösanaksi.
7. Suomen Teatterit ry suorittaa kunakin vuonna syyskuun aikana luottamushenkilön
vuosittaisena ajankäytön ja ansionmenetyksen korvauksena 3286,42 euroa. Korvaus
suoritetaan Suomen Muusikkojen Liitto ry:n tilille. Muusikkojen Liitto maksaa
luottamushenkilön palkan ja toiminnasta aiheutuneet kulut.
LIITE 1
TYÖSOPIMUS
4. Teatteri sitoutuu suorittamaan työntekijälle sopimuskaudelta vähintään ____________
harjoituksen ja ____________ esityksen palkkion.

3 TYÖRYHMÄT
Ei ole sovittu sopimuskaudella toimivista TES-työryhmistä.

4 VOIMAANTULO JA IRTISANOMINEN
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat uutta sopimusta koskevan
neuvotteluratkaisun hyväksyneet.
Sopimuksen voimassaolo jatkuu sopimuskauden päättymisen jälkeen vuoden kerrallaan,
ellei sitä jommaltakummalta puolelta kirjallisesti irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen
sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta sopimuksen määräykset ovat
voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen, tai
kunnes joku osapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.
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