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SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VÄLINEN 

VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS  
      

Soveltamisala     

      

Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin kun 

työskennellään vähintään neljäntoista soittajan kokoonpanossa.  

      

Palkkio      

      

Muusikoille maksetaan palkkio (euroa) 1.7.2014 ja 1.7.2015 alkaen seuraavasti: 

  

      1.7.2014  1.7.2015 

 

 - Julkisesta esityksestä    132,16 132,69  

   

 - Esityksen kestäessä yli kolme tuntia kutakin alkavaa  

   puolta tuntia kohden    22,02 22,11 

      

 - Harjoituksesta    88,10 88,45 

    

 - Harjoituksen kestäessä yli kolme tuntia kutakin alkavaa 

   puolta tuntia kohden    14,67 14,76 

   

 - Jos esitykseen liittyy välittömästi lyhyt harjoitus, maksetaan 

   harjoituksen alun ja esityksen alkamishetken väliseltä  

   ajalta puolta tuntia kohden   14,67 14,76 

      

Lyhyet esitykset     

      

Jos samana päivänä on useita lyhyitä esityksiä (esim. koululaiskonsertit), joiden väliin jäävä aika on 

enintään kaksi tuntia, maksetaan muusikoille ensimmäistä esitystä seuraavilta esityksiltä 

palkkiona1.7.2014 alkaen 66,08 euroa ja 1.7.2015 alkaen 66,35 euroa.    

      

Sunnuntaityö      

      

Sunnuntaina ja muina pyhäpäivinä tehdystä työstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka. 

      

Erityiset tehtävät     

      

Konserttimestarin lisäpalkkio sovitaan erikseen. Äänenjohtajalle palkkio maksetaan 25%:lla 

korotettuna. Korvaus yhdestä tai useammasta sivusoittimesta on 15%. 

      

Tätä pykälää sovelletaan 2-4 pykälien perusteella määräytyviin palkkoihin.  

      

Matkustamiskorvaukset     
      

Jos muusikko joutuu matkustamaan vieraalle paikkakunnalle harjoitukseen ja/tai 
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esitykseen maksetaan hänelle päiväraha ja matkakustannusten korvaukset KVTES:n liitteen 17 

määräysten mukaisesti. Matkakustannuksia ei korvata, jos työnantaja järjestää kuljetuksen.  

      

Mediakorvaukset     

      

Radioinnit ja tv-lähetykset korvataan kaupunginorkestereiden tilapäisten muusikoiden sopimuksen 

mukaisesti.     

      

Muun taltiointi-ja mediatyön palkkiot sovitaan tapauksittain erikseen, noudattaen soveltuvin osin 

alan työehtosopimuksia ja korvaustasoja.  

      

Sairausajan palkka     

      

Sairausajan palkkaa maksetaan siten kuin työsopimuslain 2. luvun 11§:ssä on säädetty.  

      

Vuosilomakorvaus     

      

Muusikolle maksetaan lomakorvaus vuosilomalain mukaan.  

      

Palkkioiden maksu     

      

Palkkio maksetaan kahden viikon kuluessa produktion päättymisestä. 

      

Suurikokoisten soittimien kuljetus    

      

Suurikokoisten soittimien kuljetuksesta sovitaan erikseen.  

      

Harjoitusten tauot     

      

Yhtäjaksoinen soittoaika saa kestää korkeintaan 1½ tuntia. Kahden tunnin sekä kahden ja puolen 

tunnin harjoituksissa on 15 minuutin tauko. Kolmen tunnin harjoituksessa on 20 minuutin tauko. 

Yli kolmen tunnin harjoituksessa lisätään taukojen määrää 10 minuutilla alkavaa puolta tuntia kohti. 

      

Luottamusmies     

      

Orkesterin jäsenillä on oikeus valita produktiokohtainen luottamusmies. 

      

Sovitun työn peruuttaminen     

      

Työnantaja voi peruuttaa produktion ilman korvausvelvollisuutta kolme viikkoa ennen työn 

alkamista. Päiväkohtaisia aikatauluja voidaan muuttaa aikaisemmin kuin kaksi viikkoa ennen  

työn alkamista. Myöhäisempiä muutoksia voidaan tehdä pakottavista syistä (esim. HKO:n tai 

RSO:n muuttunut työohjelma). 

    

Muusikko voi peruuttaa sovitun työkerran viimeistään kahta viikkoa ennen sen alkua. Tätä 

myöhemmin tai produktion jo alettua ilman hyväksyttävää syytä pois jättäytynyt voidaan velvoittaa 

korvaamaan ne lisäkulut, jotka aiheutuvat uuden muusikon palkkaamisesta. Hän voi myös menettää 

palkkion, jonka olisi pois jäämiseensä mennessä ansainnut. Muutoin työsopimuksen päättämiseen 

sovelletaan työsopimuslain 8. luvun purkamista ja 12. luvun vahingonkorvausvelvollisuutta 

koskevia säännöksiä. 
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Poikkeukselliset tilanteet     

      

Jos erityiset syyt (esim. esiintyminen kolmannen osapuolen järjestämässä tilaisuudessa) aiheuttavat 

tarpeen poiketa tämän työehtosopimuksen määräyksistä, sovitaan poikkeuksista tapauksittain 

Suomen Muusikkojen Liiton kanssa. 

      

Voimassaolo      

      

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.3.2014-31.1.2017 työehtosopimuksen 

allekirjoituspöytäkirjassa mainituin ahdoin ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä 

jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.  

   

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan 

neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku osapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa 

neuvottelut päättyneeksi.  

      

Vantaalla 27. päivänä tammikuuta 2014     

      

 

Vantaan Viihdeorkesteri   Suomen Muusikkojen Liitto ry 

 

 

     

Vantaan Orkesteri ry / Vanda Orkester rf Ahti Vänttinen      Miika Tarhio 

     

    
 


