
KUISK2012SKO 
 

PÖYTÄKIRJA  
 
 
Tällä pöytäkirjalla sovitaan eräistä Suomen Kansallisoopperan kuukausipalkkaisten kuiskaajien 
työsuhteen ehdoista.  
 
1 § TYÖSUHTEEN ALKAMINEN JA KESTO  
 
1. Työhönotto tapahtuu kirjallisella työsopimuksella.  
 
Kuiskaajan on vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus Suomen Kansallisoopperan  
järjestyssäännön mukaisesti.  
 
2. Työsuhde on voimassa toistaiseksi, ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu.  
 
2 § KUISKAAJAN TEHTÄVÄT  
 
1. Kuiskaaja on velvollinen osallistumaan Oopperan työohjelman mukaisesti harjoituksiin, 
näytäntöihin ja juhlatilaisuuksiin koti- ja ulkomailla. Oopperan viikkotyöohjelma asetetaan 
tiedotustaululle viimeistään edellisen viikon perjantaina. Jos viikkotyöohjelmaan on muusta kuin 
sairauden aiheuttamasta syystä tehtävä muutos, on siitä erikseen sovittava asianomaisen kuiskaajan 
kanssa.  
 
2. Mikäli kuiskaaja joutuu tehtäväänsä varten hankkimaan jonkin erityisen taidon, on tästä ennen 
tehtävään ryhtymistä sovittava hänen kanssaan. Aiheutuneet kustannukset suorittaa Ooppera.  
  
3. Jos kuiskaaja joutuu asettumaan toisen kuiskaajan tilalle ja oppimaan hänen tehtävänsä  
poikkeuksellisen nopeasti, hän saa vakinaisen palkkansa lisäksi erikseen sovittavan korvauksen.  
 
3 § TYÖAIKA  
 
1. Kuiskaajalla on 224 työpäivää näytäntövuodessa.  
 
2. Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan (8) tuntia päivässä ja 38 tuntia 15 minuuttia 
viikossa. Viikoittaisesta työajasta on kolme tuntia varattava henkilökohtaista harjoittelua varten, 
jonka ajan kuiskaaja voi jakaa haluamallaan tavalla eikä sitä voida laskea päivittäiseen työaikaan 
kuuluvaksi.   
 
Työaika jakaantuu päivittäin kahteen työjaksoon siten, että yksi työjakso voi kestää enintään viisi 
tuntia.  
 
3. Harjoitusjakso ilman taukoa saa kestää enintään 1,5 tuntia, ellei harjoitukseen osallistuvan  
työryhmän kesken toisin sovita.  
 
4. Harjoituksen päättymisen ja näytännön alkamisen väliseksi ajaksi pyritään mahdollisuuksien  
mukaan järjestämään vähintään 4 tuntia.  
 
5. Jokaiseen enintään kaksi tuntia kestävään harjoitukseen tulee sisältyä 15 minuutin ja enintään  
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kolme tuntia kestävään harjoitukseen 20 minuutin tauko. Yli kolme tuntia kestävään harjoitukseen 
tulee sisältyä 1,5 tunnin harjoituksen jälkeen 20 minuutin ja seuraavan 1,5 tunnin harjoituksen 
jälkeen 10 minuutin pituinen tauko.  
 
Pääharjoituksissa, valmistavissa pääharjoituksissa ja näytännöissä tauot määräytyvät teoksen  
väliaikojen mukaan.  
 
4 § TYÖAIKAKORVAUKSET  
 
1. Edellä 3 §:ssä määritellyn päivittäisen säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä. Siitä  
maksetaan 50 %:lla korotettu tuntipalkka kahdelta (2) ensimmäiseltä tunnilta ja 100 %:lla korotettu 
tuntipalkka seuraavilta tunneilta. Tällöin ei työaikaa laskettaessa oteta huomioon henkilökohtaista 
harjoittelua varten varattua aikaa. Viikoittaiselta ylityöltä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.  
 
2. Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan 
sunnuntaityökorvauksena kuukausipalkan lisäksi yksinkertainen tuntipalkka jokaiselta tunnilta. Jos 
työ on ylityötä, on siitä lisäksi suoritettava edellä 1. kohdassa määritelty ylityökorvaus.  
 
Sunnuntaityökorvaus voidaan sopia tapauskohtaisesti annettavaksi myös vastaavana vapaa-aikana 
säännöllisenä työaikana. 
  
3. Työpäiviltä, jotka ylittävät 224 työpäivää, maksetaan 50 %:lla korotettu päiväpalkka.  
 
4. Perustuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 150 ja päiväpalkka kertomalla  
tuntipalkka luvulla 7.  
 
5 § VAPAAPÄIVÄT  
 
1. Kuiskaajalla on 141 vapaapäivää näytäntövuodessa.  
 
2. Kuiskaajalla on viikossa vähintään yksi vapaapäivä, joka ilmoitetaan viikkotyöohjelmassa.  
Ilmoitettua vapaapäivää ei ilman kuiskaajan suostumusta voi muuttaa.  
 
3. Pääsiäisviikolla kuiskaajalla on kuusi vapaapäivää maanantaista lähtien. Jos kuiskaaja  
pääsiäisviikolla joutuu tekemään Oopperan osoittamaa työtä, on työpäivät korvattava vastaavana  
yhtäjaksoisena vapaa-aikana.  
 
4. Jouluaatto ja joulupäivä ovat vapaapäiviä.  
 
6 § VUOSILOMA JA LOMARAHA 
 
1. Vuosiloma ja kevätnäytäntökauden päättyessä käyttämättä olevat vapaapäivät on näytäntökauden 
loppuun mennessä annettava yhtäjaksoisena vähintään 60 vapaapäivän pituisena kesävapaana, josta 
on ilmoitettava kaksi kuukautta ennen sen alkamista. 
 
Edellä 1. momentissa olevassa määräyksessä asetetusta aikarajasta tai vapaapäivien 
yhtäjaksoisuudesta voidaan poiketa, milloin se Oopperan vierailunäytösten vuoksi on välttämätöntä. 
 
2. Vuosilomaa annettaessa ja lomapalkkaa tai lomakorvausta maksettaessa noudatetaan 
vuosilomalain (162/2005) säännösten lisäksi tässä pykälässä olevia määräyksiä. 
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3. Kesävapaasta on, jäljempänä 4. kohdassa mainituin poikkeuksin, annettava vuosilomakautena 
yhtäjaksoisesti vähintään 30 vapaapäivää vuosilomana, johon sisältyy vähintään 26 arkipäivää. 
 
4. Kuiskaajalle, joka on tai näytäntökauden loppuun mennessä tulee olemaan työsuhteessa 
Oopperaan yhden vuoden, annetaan lomakauteen sijoitettavien 24 arkipäivän lisäksi lomakauden 
ulkopuolella 1.10.-30.4. välisenä aikana tai kuiskaajan esityksestä 1.1.-30.9. välisenä aikana 
vuosilomaa kuusi (6) arkipäivää yhdessä tai kuiskaajan suostumuksella useammassa erässä. 
 
Kuiskaaja, joka on tai näytäntökauden loppuun mennessä tulee olemaan työsuhteessa Oopperaan 
vähintään viisi (5) vuotta, on oikeutettu saamaan vuosilomaa kaikkiaan 36 arkipäivää, joista 30 
arkipäivää yhtäjaksoisesti ja 6 arkipäivää edellisessä kappaleessa mainitulla tavalla. 
 
5. Vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät 26 arkipäivän palkan perusteella. Kuitenkin edellä 
4. kohdassa tarkoitetun kuiskaajan vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät 30 tai 36 
arkipäivän mukaan. Päiväpalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25. Jollei täten laskettu 
lomapalkka vastaa kuiskaajalle muuten maksettavaa palkkaa, on lomapalkkaa seuraavan 
palkanmaksun yhteydessä tasattava kuiskaajan todellista palkkaa vastaavaksi. 
 
6. Mikäli vuosiloma keskeytyy vuosilomalain 25 §:n 2. momentissa tarkoitetulla tavalla ja 
työnantaja ryhtyy maksamaan 9 §:ssä tarkoitettua sairausajan palkkaa, on työnantaja oikeutettu 
saamaan tältä ajalta tulevan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan itselleen. 
 
7. Kuiskaajalle suoritetaan lomarahaa 50 % hänen 5. kohdassa tarkoitetusta vuosilomapalkastaan. 
 
8. Lomaraha suoritetaan yhdellä kertaa elokuun palkanmaksun yhteydessä, jollei toisin sovita. 
Lomakorvauksiin lomaraha suoritetaan lomakorvauksen maksamisen yhteydessä. Jos työsuhde on 
päättynyt ennen elokuun palkanmaksuajankohtaa, suoritetaan lomaraha viimeisen palkanmaksun 
yhteydessä. 
 
9. Lomarahaa ei suoriteta kuiskaajalle, joka on välittömästi ennen loman alkamista tai välittömästi 
sen päätyttyä ollut työstä poissa luvattomasti tai ilman pätevää syytä. 
 
10. Kuiskaajan palkallinen kesävapaa (vuosiloma ja vapaapäivät) lyhenee neljä (4) arkipäivää 
jokaista sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana kuiskaaja ei työskentele vähintään 14 
työpäivää tai 35 tuntia palkattoman harkinnanvaraisen työvapaan takia. Vähennyspäiviin sisältyvät 
kuiskaajan vuosiloma- ja vapaapäivät. Määräystä sovelletaan yli kuukauden yhtäjaksoisesti 
kestäviin työvapaisiin. Kuiskaajalle, joka on palkattomalla harkinnanvaraisella työlomalla koko 
näytäntövuoden, ei anneta palkallista kesävapaata lainkaan. 
 
7 § PALKKAUS  
 
1. Kuiskaajalle maksetaan Oopperan M 19 – 22 palkkaluokkien mukainen palkka ikälisineen.  
 
2. Palkka maksetaan kunkin kuukauden 20. päivänä. Maksupäivän sattuessa pyhä- tai vapaapäiväksi 
palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä. Palkasta Ooppera pidättää kuukausittain, saatuaan 
kuiskaajalta siihen valtuuden, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n jäsenmaksuina liiton ilmoittaman 
määrän ja tilittää sen Suomen Muusikkojen Liitto ry:lle.  
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8 § MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET  
 
Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kulloinkin voimassa olevan valtion  
matkustussäännön mukaan.  
 
9 § SAIRAUSLOMA, ÄITIYS-, ISYYS-, JA VANHEMPAINVAPAA  
 
Kuiskaajan sairauslomaan, äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaisiin sovelletaan soveltuvin osin 
valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen kulloinkin voimassa olevia virkamiehiä koskevia 
määräyksiä.  
 
10 § VOIMASSAOLO  
 
Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1.4.2014. Voimassaolo päättyy 31.1.2017.  
 
 Helsingissä 1.11.2013 
 
  
PALVELUALOJEN TYÖNANTAJALIITTO PALTA RY 
 
 
SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO RY  
 


