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KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN  
VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014–2016 

I LUKU YLEINEN OSA 

1 § Soveltamisala 

1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään 
neljän viikon palvelussuhteessa olevia kaupunginorkesterien, kau-
punginkvartettien ja kaupunginteattereiden orkesterien muusikoita. 
Tätä sopimusta voidaan soveltaa perustellusta syystä luottamus-
miehen suostumuksin myös vähintään kahden viikon palvelussuh-
teeseen siten kuin työnantaja ja muusikko sopivat. 

Soveltamisohje 

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja muusikoita nimitetään jäl-
jempänä orkesterin jäseniksi. 

2 mom. Orkesterin jäsenten palvelussuhteessa noudatetaan muuten sovel-
tuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 
määräyksiä soveltamisohjeineen, lukuun ottamatta luvun III 2, 5–
18, 19 § 2 mom., –25, 27–28 §:n määräyksiä. 

Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 § 3 momentin  
soveltamisohjeeseen 

KVTES:n V luvun (virka- ja työvapaat sekä perhevapaat) 11 § 
3 momentin soveltamisohjeessa on todettu, että Kunnallinen 
työmarkkinalaitos suosittelee kunnille ja kuntayhtymille, että 
ne myöntävät pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten 
kokouspäiville osallistumiseen virka- tai työvapaata säännölli-
sen työajan ansioita vähentämättä, milloin niissä käsitellään 
virka- tai työehtosopimusasioita ja milloin se on viraston tai lai-
toksen toiminnan kannalta mahdollista. Tällaisiksi ylimmiksi 
päättäviksi elimiksi katsotaan kaupunginorkesterien muusikko-
jen sopimusalalla Suomen Muusikkojen Liitto ry:n hallitus, liit-
tovaltuusto ja liittokokous. 

2 § Työhönotto 

1 mom. Orkesterin jäseneksi pyrkivän on suoritettava koesoitto. Asiantunti-
jalautakunta suorittaa hakijoiden ehdollepanon. Työnantajaa edus-
tavien jäsenten lisäksi asiantuntijalautakunnassa on Suomen Muu-
sikkojen Liitto ry:n edustaja, jonka matka- ja kokouskustannuksista 
vastaa ko. liitto. 

2 mom. Työsuhteen ehdoista sovitaan yleensä kirjallisesti. 
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II LUKU TYÖAIKA 

3 § Säännöllinen työaika 

1 mom. Orkesterin jäsenen säännöllinen työaika on viikossa enintään 36 
tuntia, josta vähintään kuusi tuntia varataan henkilökohtaista harjoit-
telua, työvälineiden kunnossapitoa sekä muuta soittokunnon ylläpi-
tämistä varten. 

2 mom. Henkilökohtaista harjoittelua ym. varten varattua kuuden tunnin ai-
kaa ei oteta huomioon vuorokautista työaikaa laskettaessa lisä- tai 
ylityöperusteena. 

3 mom. Säännöllinen työaika on vuorokaudessa enintään kuusi tuntia, jota 
voidaan kahtena päivänä viikossa pidentää yhdellä tunnilla. 

4 mom. Niillä viikoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 2 momentissa 
mainittu arkipyhä työaika on 7 tuntia 12 minuuttia lyhyempi. Työajan 
lyhennys toteutetaan ao. viikolla tai jonain muuna aikana, jos toi-
minnalliset syyt sitä edellyttävät. 

4 § Työajan sijoittelu ja työohjelma 

1 mom. Kahden tunnin harjoituksen aikana on 15 minuutin tauko, kolmen 
tunnin harjoituksen aikana on 20 minuutin tauko, neljän tunnin har-
joituksen aikana on yksi 15 ja yksi 20 minuutin tauko, viiden tunnin 
harjoituksen aikana on kaksi 15 minuutin taukoa ja yksi 20 minuutin 
tauko. 

2 mom. Jos päivittäinen työaika jakautuu kahteen jaksoon, jaksojen välillä 
on vähintään kahden tunnin tauko. Pakottavissa tapauksissa, kuten 
työnantajan juhla- tai edustustilaisuuksissa tai vierailevista solisteis-
ta aiheutuvissa yllättävissä tilanteissa voidaan tästä poiketa. Tällöin 
jaksojen välinen aika katsotaan työajaksi. 

3 mom. Osa-aikaisen orkesterin jäsenen päivittäistä työaikaa ei saa jakaa 
kolmea tuntia lyhyempiin jaksoihin.  

4 mom. Työnantaja vahvistaa työohjelmaan 10 päivää vuodessa harjoittelu-
aikaa soittokunnon ylläpitämiseksi. 

Soveltamisohje 

Harjoitteluaika sijoitetaan vuosiloman/vuosilomaosien yhtey-
teen.  

5 mom. Työohjelma annetaan tiedoksi orkesterin jäsenelle mikäli mahdollis-
ta kuusi viikkoa kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen kutakin 
työviikkoa. 
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6 mom. Tämän pykälän määräyksistä voidaan poiketa sopimalla luotta-
musmiehen kanssa. 

5 § Poikkeuksellisen työajan korvaus 

Orkesterin jäsenelle maksetaan kello 23.00 jälkeen tehdystä työstä 
ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 
prosentilla korotettu palkka. 

6 § Tuntipalkan laskeminen 

Tuntipalkka lasketaan jakamalla kalenterikuukauden varsinainen 
palkka luvulla 130. 
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III LUKU PALKKAUS 

7 § Peruspalkka 

1 mom. Orkesterien jäseninä toimivien muusikoiden peruspalkat määrätään/sovi-
taan tehtävien perusteella tehtävänimikkeittäin seuraavasti: 

  1.7.2014, 
€/kk 

1.7.2015, 
€/kk 

4 43 01 21 8 I konserttimestari 2 553,08 2 560,48 

4 43 01 22 8 Muut konserttimestarit,  
soolosoittaja ja äänenjohtaja 2 156,78 2 163,03 

4 43 01 31 8 Varaäänenjohtaja 1 988,15 1 993,92 

4 43 01 32 8 Ensiviulun soittaja 1 988,15 1 993,92 

4 43 01 33 8 Soittaja 1 933,34 1 938,95 

2 mom. Samaa tehtävää tekevien orkesterin jäsenten peruspalkkoja ei tule mää-
ritellä perusteettomasti erisuuruisiksi. 

3 mom. Orkesterin jäsenelle, joka on soitinryhmänsä ainoa jäsen, maksetaan 
palkka vähintään kuten äänenjohtajalle. Jos soitinryhmässä on äänen-
johtaja ja yksi tai useampia orkesterin jäseniä, maksetaan palkka yhdelle 
orkesterin jäsenelle varaäänenjohtaja -nimikkeen mukaisesti. 

8 § Siirto vähemmän vaativaan tehtävään  

Orkesterin jäsen, joka on täyttänyt 50 vuotta ja ollut orkesterin jäsenenä 
vaativassa tehtävässä 15 vuotta, voidaan suostumuksellaan työnantajan 
harkinnan mukaan siirtää vähemmän vaativaan tehtävään orkesterissa 
palkkaetuuksia vähentämättä. 

9 § Työskentely solistisessa yhtyeessä 

Työskentelystä solistisessa yhtyeessä sovitaan työnantajan ja muusikon 
kesken. 

Soveltamisohje 

Solistisella yhtyeellä tarkoitetaan vähintään 20-jäsenisestä orkeste-
rista erotettua yhtyettä, johon kuuluu enintään neljäsosa orkesterin 
jäsenistä, kuitenkin enintään 13 jäsentä, ja joka erikseen muodos-
tetaan kamarimusiikin tai siihen rinnastettavan musiikin esittämistä 
varten.



ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

sml14sopimus.doc 5 

IV LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

10 § Soittimien kuljetus ja vakuuttaminen 

1 mom. Työnantaja järjestää suurikokoisten soittimien kuten kontrabasson kulje-
tuksen harjoitus- ja/tai esiintymispaikalle. Orkesterin jäsenen joutuessa 
itse hoitamaan tällaisen kuljettamisen, maksaa työnantaja siitä aiheutu-
neet kulut KVTES:n liitteen 16 mukaan. 

2 mom. Työnantaja vakuuttaa ne orkesterin jäsenen omistamat soittimet, joita 
hän käyttää työsopimuksensa mukaan työssään, ellei paikallisesti toisin 
sovita. Soittimien omistaja maksaa puolet vakuutusmaksusta. 

11 § Luottamusmiehet 

Kaupunginorkesterin jäsenet voivat orkesterikohtaisesti keskuudestaan 
valita luottamusmiehen edustamaan kaupunginorkesterin jäseniä suh-
teessa työnantajaan. 

Soveltamisohje 

KVTES VII luvun 8 §:n 3 momenttia sovelletaan, jos orkesterin jä-
seniä edustava luottamusmies joutuu työtehtävistä johtuvista syistä 
tekemään luottamusmiestehtäviä tämän virka- ja työehtosopimuk-
sen 3 §:n työajan ylittävällä ajalla. 


