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KEIKKASOPIMUKSEN PALKKIOT / AUDIO

1.1.2018

Palkkitariffit voimassa 1.1.2018 alkaen.

PALKKIOT SISÄLTÄVÄT ON DEMAND STREAMING -KORVAUKSEN 2 % (LUKUUN
OTTAMATTA B6 JA B7.)
A) TYÖPALKKIO JA VÄHIMMÄISPALKKIO
Radiotyön harjoitus- ja
tallentamistyö
18,15 / alkanut ½ tuntia
244,24 vähimmäispalkkio / 6
tuntia
B) ERILLISPALKKIOT (Keikkasopimus, kohdan 2 mukaan)
Täysilukuisen
sektion johtaminen
radiotyössä
22,68
305,30

Kapellimestarilisä
radiotyössä
22,68 – 36,29
305,30 – 488,47

B2.) Solistiset tehtävät (sisältäen myös laulusolistit)
Radiotyön työpalkkion (A-kohdan mukaan) lisäksi maksetaan lisäpalkkiona vähintään
323,64 €.
B3.) Sivusoitinlisä
25,22 € /soitin / työpäivä (myös taustalaulu tai vastaava laulutehtävä)
Yhtiön antaman tehtävän harjoittelemisesta etukäteen valmiiksi maksetaan erillinen
palkkio, kuitenkin vähintään 244,24 euroa.
B4.) Playbackit
Palkkio maksetaan solististen tehtävien ja laulusolistien hinnoista 80 %.
B5.) Kahdennus
Muusikko luovuttaa oikeuden nk. kahdennuksen tallentamiseen edellyttäen, että siitä
suoritetaan korvauksena yhden tunnin palkka (36,29 €) kappaleelta, jos kysymyksessä on
saman äänen (stemman) kahdentaminen ja puolentoista tunnin (54,43 €) palkka, jos
kysymyksessä on eri äänen (stemman) kahdentaminen.
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B6.) Matkatuntikorvaus

Yhtiön toimeksiannosta tehtävän matkan matkustusaika, joka kuluu yhtiön määräämästä
lähtöpaikasta työn suorittamispaikalle, korvataan muusikolle 20,31 euroa tunnilta
kahdeksaan (8) tuntiin asti vuorokaudessa. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työajaksi.
Jos muusikolle on matkustamisen aikana kello 22.00---07.00 välillä järjestetty
yöpymismahdollisuus, esim. laivassa tai junassa makuupaikka, ei hänelle makseta 1kohdassa mainittua korvausta.
B7.) Matka- ja kuljetuskorvaukset
Matkasta, joka tehdään yhtiön toimeksiannosta yhtiön määräämästä lähtöpaikasta työn
suorittamispaikalle, yhtiö maksaa matkustussääntönsä mukaiset korvaukset.
Sähkökitaran tai muun soittimen vahvistimineen, rummuston, basson, sellon,
barytonisaksofonin, hanurin, sähköpianon, keikkaurkujen ja vastaavien soittimien
kuljetuksesta yhtiön määräämälle työn suorittamispaikalle maksetaan oman auton
käytöstä yhtiön matkustussäännön kohdassa 6.8. mainitun korvauksen määrä. Vuokraauton käyttö korvataan kuittia vastaan. Kummassakin tapauksessa on enimmäiskorvaus
23,93 euroa. Oman auton käytöstä maksetaan tämän lisäksi autonkuljetuspalkkiona 6,22
euroa. Vähintään kolmen muun edellä mainittuja pienemmän soittimen kuljetus oikeuttaa
samoin tässä mainittuihin kuljetuskorvauksiin.
Erikoisen suurikokoisten soittimien, kuten esim. patarumpujen, marimban, vibrafonin,
hammondurkujen tai harpun kuljetuskustannuksista sovitaan etukäteen erikseen.

