Palkkasaatavat
Oikeus palkkaturvaan vanhenee 3 kk:ssa työsuhteen päättymisestä.
Ota yhteys liittoon palkkasaatavista hyvissä ajoin.

Muusikkojen liitto
Liksalista

Sunnuntaityö
Työaikalain mukaisesti sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan
100 %:lla korotettu palkka.

Kansallisoopperan orkesterin avustajat

YLE:n keikat

Matkakustannukset

ESITYS

RADIO

VEROVAPAIDEN KORVAUSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT VEROHALLITUKSEN
PÄÄTÖKSEN MUKAAN 2018

1.4.2018–30.4.2019

1.1.–30.11.2019

3,5 h saakka ennen klo 23.00
ylittävä alkava 1/2 h ennen klo 23.00
sama klo 23.00 jälkeen
näyttämöllä yleisön nähtävissä lisämaksu/näytäntö
osallistuminen näytelmän toimintaan, esiintyminen
näyttämöpuvussa ja/tai naamioituneena, lisämaksu
ensimmäisestä näytöksestä
lisämaksu seuraavilta näytöksiltä
kenraaliharjoituksesta maksetaan kuten esityksestä
prima vista -korotus

139,35
25,62
30,21
35,45

harjoitus 3 h saakka ennen klo 23.00
ylittävä alkava ½ h ennen klo 23.00
sama klo 23.00 jälkeen

92,13
20,59
25,62

3 h saakka
ylittävä alkava tunti

104,08
34,69

korotus harjoituskäytöstä
esityksistä kustakin 2.–10. nauh.palkkiosta
11.– nauh.palkkiosta
sivusoitin
erityissoittimet korotus
konserttimestarikorotus
äänenjohtajakorotus

100 %
30 %
15 %
20,50
25 %
30 %
25 %

Kapellimestari orkesterissa tai yhtyeessä tai
esityksestä vastaava muusikko

15,85
5,60
17,51/h
13,5 %

Radiotyö
Televisiotyö

ORKESTERIHARJOITUS/HARJOITUSPIANISTI
NAUHOITUS

KÄYTTÖKORVAUS

SOITTIMIEN KULJETUS

auton käyttökust. max
autonkuljetuspalkkio
Matkustusajan korvaus (max 6 h)
Lomakorvaus

35,30
25,51
100 %

Kansallisoopperan kuoron avustajat
1.4.2018–31.1.2019

ESITYS

3,5 h saakka
ylittävä alkava 1/2 h

149,62
25,33

4 h saakka
ylittävä alkava 1/2 h
Lomakorvaus

76,98
13,20
13,5 %

HARJOITUS

Kaupunginorkesterin avustajat
3 h 5 min saakka
ylittävä alkava1/2 h
lyhyen esityksen uusinta

HARJOITUS

136,86
22,80
68,42

3 h 5 min saakka
ylittävä alkava 1/2 h

91,23
15,19

äänenjohtajakorotus
sivusoitinkorotus
lomakorvaus

25 %
15 %
9%

MEDIAKORVAUKSET

1.12.2018–31.11.2019
levytyslisä harjoituspalkkiosta (suositus)
radiointi (sis. samanaikaisen suoratoiston)
televisiointi (sis. samanaikaisen suoratoiston)
muu erillinen eseityksen suoratoisto kerralta

50 %
70,30
105,44
45,07

RSO:n avustajat
RADIO

3 h saakka
ylittävä alkava ½ h

118,07
19,70

3 h saakka
ylittävä alkava ½ h

121,56
20,26

3 h saakka
ylittävä alkava ½ h
äänenjohtajakorotus
sivusoitinkorotus
matkatuntikorvaus

162,68
27,11
25 %
50 %
20,75

auton käyttökust. max
autonkuljetuspalkkio
lomakorvaus

24,41
6,40
10 %

tallentamistyö (radio-olos.)

TV: JULKINEN ESIINTYMINEN, HARJOITUS- JA TALLENTAMISTYÖ

SOITTIMEN KULJETUS

249,12
18,51

6 h saakka
ylittävä alkava ½ h

299,69
26,97

LISÄPALKKIOT

Solistiset tehtävät (sis. laulusolistit)
radiotyö, vähintään
tv-työ

330,11
331,40

radiotyö, kuuteen tuntiin asti
ylittävä ½ h
tv-työ, kuuteen tuntiin asti
ylittävä ½ h

25 %
311,41
23,13
374,63
26,97

radiotyö kuuteen tuntiin asti
ylittävä ½ h
televisiotyö 6 h asti
ylittävä ½ h

25–100 %
311,41–498,24
23,13–37,02
374,62–599,39
26,97–43,15

Täyslukuisen sektion johtaminen/ vaativaksi työksi
etukäteen sovittu

Etukäteen harjoiteltavasta tehtävästä, vähintään

249,12
299,69

Sivusoitin
(myös taustalaulu tai vastaava laulutehtävä euroa/soitin/työpäivä)
Radiotyö
25,72
TV-työ
25,83
Matkatuntikorvaus/h 8 h asti/vrk
20,72
Soittimen kuljetus
Enimmäiskorvaus
24,41
Oman auton kuljetuspalkkio
6,34
Lomakorvaus
10 %

TAPAHTUMATALTIOINNIT

(festivaalit yms.), järjestäjä muu kuin YLE, eikä taltioinnista ole
sovittu muulla työehtosopimuksella
Videokorvaus
Audiokorvaus
1–13 muusikkoa
14–45 muusikkoa
46– muusikkoa

Uusintajakso 30 vrk
Lunastus
Internetjakelu kopiointimahdollisuudella
(on demand download)

183,74
104,99
88,19
71,64
20 %
80 %
2%

1.1.–31.3.2019

3,5 h saakka
ylittävä alkava ½ h
(myös pää- ja valmistavat harjoitukset)
prima vista -korotus

137,49

3,5 h saakka
ylittävä alkava ½ h
(myös pää- ja valmistavat harjoitukset)
prima vista -korotus

144,06

ESITYS
NÄYTTÄMÖPUVUSSA/NAAMIOITUNA

20,37
30 %

21,92
30 %

3,5 h saakka
ylittävä alkava ½ h
korrepetiittorikorotus

85,74
13,14
50 %

enintään 2 h harjoitus

52,46

3 h saakka
ylittävä alkava tunti

92,07
30,66

2. soitin
jokainen seuraava sivusoitin

16,16
3,98

HARJOITUSPIANISTI
NAUHOITUS

SIVUSOITINKORVAUS

NAUHOITUSTEN KÄYTTÖKORVAUS
korotus harjoituskäytöstä
esityksistä kustakin
2.–10. nauh. palkkiosta
11.– nauh. palkkiosta

100 %

autonkuljetuspalkkio
Lomakorvaus

6,97
13,5%

SOITTIMEN KULJETUS

42,00
19,00
10,50
12,00

auto
perävaunu
yli 80 kg tai kooltaan suuret esineet
lisämatkustaja

30 %
17 %

0,42
0,07
0,03
0,03

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET KUNNALLISISSA
ORKESTEREISSA 2018 (MUILTA OSIN KUTEN YLLÄ)
kokopäiväraha 12 h
osapäiväraha 8 h tai
6 h, jos >3 h klo 16 – 07

42,00
19,00

yömatkaraha 12 h, 4 h klo 21– 07
Kilometrikorvaus
auto alle 5000 km
yli 5000 km

12,00
0,42
0,38

Äänilevy

1.4.2018–31.3.2019

tuntipalkka
34,76
stemma
19,31
minimi(työkertakohtainen vähimmäispalkka)
164,35
vaativa tehtävä tuntipalkka
43,45
vaativa stemma
24,14
solistisesta teht. sovittava erikseen
kapellimestarikorotus
50 %
miksaus tunnilta
35,89
sivusoitin
21,92
soittimen kuljetus
20,42
matkatuntikorvaus
19,38
Lomakorvaus
13,5 %
HUOM. Palkka studiotyöstä määräytyy tuntipalkan ja
stemmakorvauksen yhteissummana. Mikäli summa on pienempi
kuin työkertakohtainen vähimmäispalkka 164,35 euroa,
maksetaan muusikolle palkkana em. minimi (+ lomakorvaus).

Nuotinkirjoitus/YLE
1.1.–31.12.2019

PERUSPALKKIOT

Stemmasivu (A4) on keskimäärin 10 viivastoa tai 6
kaksoisviivastoa. Tabulatuuririvi rinnastetaan tavanomaiseen
nuottiviivastoon.
Palkkio stemmasivulta
8,22
kuitenkin vähintään
46,07

KOROTUSPERUSTEET

Kiirelisä kokonaispalkkioon, jos yli 20 sivua
arkivuorokaudessa

Tilapäiset teatterimuusikot
ESITYS

kokopäiväraha 10 h
osapäiväraha 6 h
ateriakorvaus
yömatkaraha

KILOMETRIKORVAUKSET:

Julkinen esiintyminen, harjoitus- ja tallentamistyö

ORKESTERIHARJOITUS

1.1.–30.11.2019

Harjoitus (radio-olos.)

TV

6 h saakka
ylittävä alkava ½ h

OIKEUDET

1.1.–31.3.2019

ESITYS

Harjoitus- ja tallentamistyö

Vokaalitekstien, sointumerkkien yms. kirjoittaminen,
korotus stemmasivupalkkioon
Erityisen vaativat tehtävät, korotus
stemmasivupalkkioon

TUNTITYÖT

1-6 sivuilta
50 %
6 sivuilta
100 %
10–30 %
50–100 %

Esim. painatus- ja kopiointityöt, alkava ½ h

ERIKSEEN SOVITTAVAT PALKKIOPERUSTEET

20,72

• toimitus muuna kuin digitaalisena nuottitiedostona, esim. käsin
kirjoitettuna
• tehtävä jousituksia
• suoritettava vaativaa tabulatuurien editointia
• tehtävä lyömäsoitinten soitinjako
• tehtävä transkriptiota tai muuta tavanomaisesta poikkeavaa
nuotinkirjoitustyötä tai siihen liittyvää muuta työtä

VUOSILOMAKORVAUS 10 %

Ravintolakeikkojen vähimmäistariffi
AMMATTIMAINEN MUUSIKON TYÖ RAVINTOLA- JA
KLUBIYMPÄRISTÖSSÄ YKSITTÄISILLÄ KEIKOILLA
minimipalkka
lomakorvaus

200,00
13,5 %

arkena
lauantaisin ja aattoina
lomakorvaus

124,55
147,90
13,5 %

PIDEMMÄT KIINNITYKSET

