
 

 

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen kuukausipalkkaisten pianistien työehdot 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1 Tällä pöytäkirjalla sovitaan eräistä Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen 
kuukausipalkkaisten pianistien työsuhteen ehdoista. 

 
2 Balettioppilaitoksessa kuukausipalkkaisen pianistin tehtäviin kuuluu toimia säestäjänä 

tanssitunnilla, seurata koulutuksen sekä erityisesti tanssinopetuksen kehitystä, ylläpitää 
omaa ammattitaitoa sekä osallistua oppilaitoksen järjestämiin kokouksiin, työryhmiin, 
koulutustilaisuuksiin tai muihin vastaaviin yhteisiin tilaisuuksiin. 

 
3 Esitystoimintaan liittyvästä työstä ja työaikajärjestelyistä sovitaan erikseen pianistin kanssa. 
 
4 Balettioppilaitoksen pianistiksi pyrkivän on suoritettava koesoitto, jonka arvioi 

Balettioppilaitoksen asettama arviointilautakunta.  
 

5 Kuukausipalkkaisen pianistin työaika määräytyy opetustuntien perusteella. Pianistille 
maksetaan täysi kuukausipalkka, mikäli hänellä on työsopimuksensa mukaisesti velvollisuus 
enintään 816 säestystuntiin vuodessa. 

 
6 Vähemmän kuin koko vuotuisen työajan tekevän pianistin palkkaus on työajan osoittama 

suhteellinen osa täyden työajan palkasta. Mikäli pianistin vuotuinen säestysvelvoite on 
vähintään 408 säestystuntia, niin hänelle maksetaan 60 % täydestä kuukausipalkasta. 

 
7 Mikäli kuukausipalkkaisen pianistin päivittäinen työaika on jaettu kahteen tai useampaan 

jaksoon, luetaan enintään 60 minuutin mittaiset jaksojen väliajat työajaksi. 
 

8 Pianistin viikoittainen työohjelma asetetaan viralliselle ilmoitustaululle viimeistään edellisen 
viikon perjantaina. 

 
9 Balettioppilaitoksen pianistin kuukausipalkka määräytyy Oopperan palkkaluokkina M17–

M19 työtehtävien ja ammattitaidon mukaan. Ikälisät maksetaan siten kuin niistä on 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välillä sovittu. 

 
10 Mikäli kuukausipalkkaisen kokovakanssilla olevan pianistin vuotuinen säestystuntivelvoite 

ylittyy, korvataan 816 tuntia ylittävät tunnit ylityönä. Ylityöstä maksetaan 50 % tuntipalkka 
kahdelta ensimmäiseltä tunnilta ja 100 % korotettu tuntipalkka seuraavilta tunneilta. 408 
tuntia ylittävät tunnit korvataan lisätyönä 816 tuntiin asti. 

 
11 Vuosiloman pituus on kaksi kuukautta. Lomakäytännössä pyritään noudattamaan 

peruskoulun ja lukion lomia. Vuosiloman ja kesävapaan yhtäjaksoisuudesta voidaan poiketa, 
mikäli se Balettioppilaitoksen toiminnan vuoksi on välttämätöntä. 

 
Pöytäkirjamerkintä 
 
Pianistin vuosiloma on neljä päivää jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohti siltä 
lomanmääräytymisvuodelta, jonka kuluessa pianistin työsuhde on alkanut 15.1. – 31.3. välisenä aikana. 
Vuosilomasta vähennetään neljän kalenteripäivää palkattomia työlomakuukausia kohti. 

 
 Pianisteille maksetaan lomarahaa, jonka suuruus on 50 % lomapalkasta. 



 

 

 
12 Pianistin oikeus sairauslomaan sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaaseen määräytyy 

valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 
 

13 Molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi kuukautta. 
 

14 Työnantaja hankkii kustannuksellaan työssä tarvittavan nuottiaineiston. 
 

15 Suomen Kansallisoopperalla on oikeus tehdä tallenteita oppilaitoksen oppitunneilta, 
opinnäytetöistä tai muista tilaisuuksista ja niissä esitettävistä teoksista ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin esim. arkisto-, tiedotus- sekä opetus- ja harjoituskäyttöön. 

 
16 Tämä pöytäkirja on voimassa 1.4.2014 alkaen. Sen voimassaolo päättyy 31.1.2017. 
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