
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1/2017 

Liittohallitus 

 

Aika  Perjantai 17.3.2016 klo 9.00–13.00 

                                           (Mahdollisuus lounaaseen kokouksen jälkeen.) 

Paikka  SKML:n toimiston talo, STO ry:n työpajatila: Hietalahdenranta 13, Hki  

 

Läsnä  Timo Vikman, puheenjohtaja, sihteeri kohdissa 17.2. & 17.3.  

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen 

Keijo Piirainen, jäsen, puheenjohtajana kohdassa 17.1/8.   

Kati Pirttimaa, jäsen (läsnä 16§ alkaen) 

Marjatta Salonen, jäsen  

Timo Vikman, jäsen  

Heljä Linna (varajäsen, Kati Pirttimaan sijaan 1§ - 15§, läsnä koko 

kokouksen) 

Paula Nuutinen (varajäsen, Hannu Väisäsen sijaan) 

 

Estynyt  Hannu Väisänen, jäsen 

  Kati Pirttimaa, jäsen kohdat 1§ - 15§ 

 

Läsnäolo-oikeus tässä  

kokouksessa  Pirkko Paakkanen, liittosihteeri  

  Maria Hannus-Hautala, projektikoordinaattori 

 

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avaa kokouksen klo 9.05 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

 vähintään 4 jäsentä on läsnä. 

 Päätös: 

                      Kokous todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Pöytäkirjan 1/2017 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Riikka Haapamäki ja Jari J. Laiho tarkastavat  

 pöytäkirjan 1/2017. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 1/2017 tarkastajat: Riikka Haapamäki ja Jari J. Laiho  

 

 

 



4§ Kokouksen työjärjestys 

 Päätös: 

                      Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:  

 

17.2 Kirvestesin määrittämien vähimmäispalkkojen soveltaminen liiton henkilöstön 

palkkauksessa 

14.1. Toivakan seurakunnan hakemus SKML:n seurakuntajäseneksi 

                      

5§ Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017 

Päätös: 

Valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017 Keijo Piirainen.  

 

6§ Hallituksen kertomus 2016  

Esittely: Jonna Aakkula (liite 1: toimintakertomus) 

Päätös: 

- Hallituksen kertomus hyväksyttiin kokouksen toteamin oikeinkirjoituskorjauksin. 

Mahdolliset muut oikeinkirjoituskorjaukset voi toimittaa suoraan toiminnanjohtajalle, 

joka tekee korjaukset edustajakokoukselle 2017 -tuotavaan materiaaliin.      

 

7§   Vuoden 2016 tilinpäätös ja sen allekirjoittaminen 

 Esittely: Jonna Aakkula (liite 2: SKML tuloslaskelma 2016, liite 3: SKML tase 2016) 

 Päätökset: 

                      - Käytiin läpi vuoden 2016 tilinpäätös ja tase. 

                      - Tilinpäätös allekirjoitettiin. 

 

8§ Ajankohtainen tilanne 

8.1. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne 

Esittely: Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 8.2. Tiedoksi 5/2016 kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa 

Esittely: Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 

8.3. Kirkon musiikkijuhlat 2017  

Esittely: Jonna Aakkula (liite 4: Kirkon musiikkijuhlat 2017 toimintakertomus 2016) 

 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Liittohallituksen jäsenet päivystämässä Kanttorilataamossa pe 19.5.2017 klo 12–18 ja 

la 20.5.2017 klo 8–17 (liite: esittelykalvot)  

Päätös: 

Liittohallituksen jäsenet päivystävät vuoroissa Kirkon musiikkijuhlien 

kanttorilataamossa. Toiminnanjohtaja koordinoi vuorot.  

 



9§ Kirkon musiikkijuhlat 2020? / työpajatyöskentely 45 min 

Esittely: Jonna Aakkula (liite 5: Seuraavat Kirkon musiikkijuhlat -työryhmän 

kysymykset)  

Päätökset: 

SKML:n hallitus haluaa ottaa kantaa kysymyksiin kevään 2017 juhlien jälkeen. 

SKML:n hallitus esittää, että keskustelun osapuolina Kirkon musiikkijuhlien 

tulevaisuudesta ovat yhtä suurella edustuksella Kirkkohallitus, SKUL, SKML ja 

Kirkkopalvelut.  

10§ Nordisk kirkesangsfest 2018 i Odense 

10.1. SKML:n tuki osallistujille 

Toiminnanjohtajan esitys: SKML voi myöntää matkatukea yhdelle tai useammalle 

SKML:n jäsenkuorolle/lauluyhtyeelle tms. tai SKML:n jäsenseurakunnassa toimivalle 

kuorolle/lauluyhtyeelle tms. enintään 1 000 € / kokoonpano. Matkatukea voidaan 

myöntää eri kokoonpanoille yhteensä enintään 1 700 €. Tukea haetaan 

vapaamuotoisesti kirjallisesti SKML:n liittohallitukselta.    

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

 

10.2. SKML:n esitys Suomen tilaussäveltäjäksi: Nordik Messe  

(liite: esittelykalvot) 

Toiminnanjohtajan vaihtoehtoiset esitykset:   

a) Liittohallitus nimeää 1 – 5 säveltäjää, jotka toiminnanjohtaja esittelee fsu:lle. 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan fsu:n kanssa Suomen esitys näiden 

joukosta.  

b) Valtuutetaan Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta valmistelemaan esitys fsu:lle. 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan fsu:n kanssa Suomen esitys näiden 

joukosta. 

Päätös: 

Esitys b) hyväksyttiin.  

 

11§ Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunnan edustus 2017 

Esittely: Jonna Aakkula 

 

Sihteeriksi nimetty Jonna Aakkula (SKML hallitus 5/2016) 

Puheenjohtaja Juha Mikkonen (2015–2017), käytettävissä 2017  

Jäsen: (Tommi Niskala 2015, 2016), ei käytettävissä 

Varajäsen: (Taru Hämäläinen, kiinnostunut jatkamaan ensisijaisesti varajäsenenä)     

 

Päätökset: 

Puheenjohtaja: Juha Mikkonen jatkaen kolmivuotista kauttaan 2015–2017 

Jäsen: Sheldon Ylioja kaudelle 2017–2019 

Varajäsen: Taru Hämäläinen kaudelle 2017    

 

 



12§ Yhteiskustannuksen verkkokaupan kehittämishanke 

Esittely: Maria Hannus-Hautala 

 Päätökset: 

- Valtuutetaan toiminnanjohtaja käyttämään Maria Hannus-Hautalaa 

palkkioperusteisesti verkkokaupan perehdyttäjänä ja tukena tarvittaessa 09/2017 – 

05/2018 

- Valtuutetaan projektikoordinaattori/toiminnanjohtaja tekemään verkkohankkeen 

yhteydessä järjestelmähankitoja, jotka nostavat vuosittaiset ERP- ja nettisivuston 

toimintamaksut noin 3 500 – 5 000 euron vuositasolle.  

- Valtuutetaan toiminnanjohtaja ostamaan SKML:lle peruskuvasto, kustannus noin 

1 000 – 2 000 €.  

 

13§  Vuoden musiikkiryhmä 2017 (Solina) terveisiä  

Esittely: Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

Päätös: 

SKML ei maksa Solina-kuorolaisille majoitusta Kirkon musiikkijuhlien 2017 

yhteydessä. Toiminnanjohtaja valtuutetaan käymään keskustelua videotervehdyksestä 

ja sähköpostikokouksessa käsitellään tarvittaessa esitys SKML:n osallistumisesta 

videon kustannuksiin.  

 

14§ SKML:n seurakuntajäsenyys 

14.1. Seurakuntajäsenhakemukset (liite 6) 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Hyväksytään SKML:n seurakuntajäseniksi 17.3.2017 alkaen seuraavat Suomen ev.lut. 

kirkon seurakunnat: 

1) Hailuodon seurakunta 

2) Sulkavan seurakunta 

3) Suomussalmen seurakunta 

4) Savonlinnan seurakunta 

5) Toivakan seurakunta (lisäys asialistaan)  

Päätökset: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

 

 14.2. Seurakuntajäsenten jäsenmaksun laskutusajankohta 

Toiminnanjohtajan esitys: Seurakuntajäsenten jäsenmaksut laskutetaan 

jäsenyysvuoden loppupuolella siitä vuodesta alkaen, jolloin seurakunta on liittynyt 

SKML:n jäseneksi. Vuoden 2017 jäsenmaksut peritään siis loka-joulukuussa 2017. 

Seurakuntajäsenten tilastotiedot palautetaan tammi-helmikuussa 2018.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

  

14.3. Tiedoksi PRH:n myönteinen päätös piirien uusista mallisäännöistä 

Esittely: Jonna Aakkula (liite 7) 



15§ Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiirin uudet säännöt 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Hyväksytään Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiirin uudet säännöt (liite 8) 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

 

16§ SKML:n neuvottelupäivät 2017 (liite: esittelykalvot) 

Toiminnanjohtajan esitys: Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan 

neuvottelupäiviä liitteessä esitetyn suunnitelman mukaisesti.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

 

17§  Henkilöstö- ja palkkioasiat 

17.1. Luottamushenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset  

Puheenjohtajana toimi kohdan 17.1/8 käsittelyn ajan varapuheenjohtaja.  

Esittely: Timo Vikman  

Tällä hetkellä vallitseva kokouspalkkiokäytäntö: (edellyttäen että matkalasku tehty 2 

kk kuluessa):  

- Kokouspalkkio hallituksen jäsenelle 50€ 

- Kokouspalkkio puheenjohtajalle 84€ 

- Kulukorvaukset: matkakulut maksetaan julkisten kulkuvälineiden tai 

kilometrikorvauksina yhdensuuntaisen matkan periaatteella. Kotimaan osapäiväraha 

19 € (6-10 tuntia) tai kokopäiväraha 41 € (yli 10 tuntia). 

- Verottajan ohje: Jos palkansaaja saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen 

ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan 

kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä 

ilmaista ateriaa. 

Kokouspalkkiokäytännöt jatkossa:  

1. Hallituksen kokoukset jossa matkustetaan kokouspaikalle. 

Puheenjohtajan esitys: maksetaan kokouspalkkiot ja kulukorvaukset vallitsevan 

käytännön mukaisesti. 

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

2. Skypen välityksellä käytävät kokoukset ja näihin verrattavat etäkokoukset jotka 

edellyttävät yhdenaikaista läsnäoloa  

Puheenjohtajan esitys: leikataan kokouspalkkiota 25€: maksetaan hallituksen jäsenelle 

25€ / kokous ja puheenjohtajalle 59 € /kokous. 

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

3. Sähköpostikokoukset ja näihin verrattavat etäkokoukset, joissa käsitellään asioita 

Skype-kokouksen tapaan keskustellen. 

Puheenjohtajan esitys: leikataan palkkiota 25€: maksetaan hallituksen jäsenelle 25€ / 

kokous ja puheenjohtajalle 59 € /kokous. 



Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

4. Sähköpostikokoukset, jossa hallituksen jäseniltä pyydetään ”hyväksyn 

esityksen(t)/en hyväksy esitystä (esityksiä)” -kantaa esitettyihin asioihin, ilman 

laajempaa keskustelua. 

Puheenjohtajan esitys: kokouspalkkioita ei makseta. 

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

5. Hallituksen asettamat työryhmät 

Puheenjohtajan esitys: maksetaan kulukorvaukset nykykäytännön mukaan. Palkkioista 

tehdään erillinen päätös työryhmän asettamisen yhteydessä tapauskohtaisesti. 

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

6. Liittohallituksen hyväksymät edustustilaisuudet. 

Puheenjohtajan esitys: jos kesto matkoineen alle 3 tuntia maksetaan 50 €, jos kesto 

matkoineen yli 3 tuntia maksetaan 84 €. Kulukorvaukset maksetaan nykykäytännön 

mukaan: julkisten kulkuvälineiden tai kilometrikorvauksina yhdensuuntaisen matkan 

periaatteella, kotimaan osapäiväraha 19 € (6-10 tuntia) tai kokopäiväraha 41 € (yli 10 

tuntia). 

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

7. Useita kokouksia saman päivän aikana.  

Puheenjohtajan esitys: Jos saman päivän aikana on useita kokouksia joissa palkkioin 

maksajana on SKML, maksetaan toisesta, kolmannesta jne. 50% määritellystä 

kokouspalkkiosta. 

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

8. Neuvottelut, kokoukset ja työryhmät joihin puheenjohtaja osallistuu tehtävänsä 

puolesta 

Hallitus tekee päätöksen, voidaanko em. käytäntöjä soveltaa SKML:n pj:n osalta myös 

muihin neuvotteluihin, kokouksiin ja työryhmiin joihin hän tehtävän puolesta 

osallistuu sekä kuka hyväksyy pj:n matkalaskut. (Puheenjohtaja jääväsi itsensä ja 

poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.) 

Päätös: Edellä mainittuja käytäntöjä voidaan soveltaa SKML:n pj:n osalta 

neuvotteluihin siltä osin, kuin puheenjohtaja olisi muutoin oikeutettu hakemaan 

ansionmenetyskorvausta. Varapuheenjohtaja hyväksyy puheenjohtajan matkalaskut.   

 

17.2. Kikyn vaikutus SKML:ään 

ja Kirvestesin määrittämien vähimmäispalkkojen soveltaminen liiton henkilöstön 

palkkauksessa (lisäys asialistaan) 

Sihteerinä toimi tämän kohdan käsittelyn ajan puheenjohtaja.  

Esittely: Timo Vikman 

SKML on noudattanut aiemmin työntekijöidensä palkkauksessa kirkon 

palkkausjärjestelmän ja KirVESTES:n periaatteita. Kilpailukyyksopimuksen kirkkoa 

koskevan sopimusratkaisun periaatteet on kirjattu Kirkon työmarkkinalaitoksen 

yleiskirjeessä A 5/2016 ja sen pääkohdat ovat: 

- Työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa; 

- Lomarahoja vähennetään 30 %:lla vuosina 2017-2019; 



- Paikallista sopimista edistetään; 

- Palkkahinnoittelun mukaiset peruspalkat eivät muutu sopimuskaudella. 

 

Lähtökohtaisesti lomarahojen leikkaus koskee julkista sektoria. On syytä huomioida, 

ettei SKML järjestönä ole suoraan rinnastettavissa julkiseen tai yksityiseen sektoriin. 

Lomien määräytymisessä on kuitenkin noudatettu KiVESTES:n periaatteita, mikä 

tarkoittaa että lomat määräytyvät samoin periaattein kuin kirkossa ja julkisella 

sektorilla.  

 

Puheenjohtaja esittää että hallitus keskustelee ja tekee päätöksen KirVESTES:n 

soveltamisesta liiton nykyisten ja tulevien työntekijöiden palkkauksessa. 

 

Päätös: 

- SKML ei noudata kilpailukykysopimusta ja sopimuksella ei ole vaikutusta SKML:n 

työntekijöihin. 

- Kirvestesin vaativuusryhmien vähimmäispalkkojen korotukset huomioidaan 

palkanmaksussa helmikuusta 2017 alkaen. 

- Hallitus tekee seuraavan työntekijärekrytoinnin yhteydessä tarvittavat päätökset 

KirVESTES:n noudattamisen ja vuosilomalain soveltamisperiaatteista uuden 

työntekijän osalta.  

 

17.3. Toiminnanjohtajan palkka 

Sihteerinä toimi tämän kohdan käsittelyn ajan puheenjohtaja. 

Esittely: Timo Vikman 

Puheenjohtajan esitys: SKML:n toiminnanjohtajan peruspalkaksi määritellään 

maaliskuusta 2017 alkaen vaativuusryhmä 603:n vähimmäispalkka (1.2.2017: 3 

589,79€) korotettuna 110,21 eurolla. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

17.4. Tiedoksi toiminnanjohtajan osittaisen hoitovapaan päättyminen 31.3.2017    

Esittely: Jonna Aakkula  

 

17.5. Tiedoksi tulevien rekrytointien aikataulusuunnitelmaa 

Esittely: Jonna Aakkula 

 

Liittosihteeri Pirkko Paakkasen ajatus lomille ja niiden jälkeen eläkkeelle jäämisestä 

on tällä hetkellä toukokuu 2018, jolloin rekrytointi (viestintäosaamisen profiililla) olisi 

ajankohtainen vuoden vaihteessa 2017-2018.  

 

18§ SKML:n toimintasuunnitelma 2018 / työpajatyöskentely 30 - 45 min  

Esittely: Jonna Aakkula 

 



19§ SKML:n ansiomerkkien jakoperusteiden päivitys 

Toiminnanjohtajan esitys: Nimetään 3 hengen toimikunta valmistelemaan esitys 

liittohallitukselle. Työryhmässä 1 toimiston edustaja, 1 kanttori/teologi ja yksi 

soittaja/laulaja.  

Päätös: Nimettiin työryhmään Jonna Aakkula, Kati Pirttimaa ja Jari J. Laiho    

                       

20§ Merkkihakemukset 

Toiminnanjohtaja: Merkkihakemuksia ei ole tullut.  

Päätös: Ei myönnettäviä merkkejä.  

 

21§ Nordisk Korforum -jäsenyys 

Esittely: Jonna Aakkula (liite jaetaan kokouksessa) 

Päätös: Asiaan palataan Nordisk Korforumin mahdollisen yhteydenoton jälkeen.  

  

22§ Muut asiat 

 

23§ Seuraavat kokoukset 

Hallituksen puheenjohtajan esitys: 

- Lisäys sähköpostikokous tarvittaessa vk 17 

- Ma 29.5.2017 klo 9 – 13 + lounas, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio) 

- Pe 8.9.2017 klo 9 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä) 

- Aikaistaminen ti 14.11.2017 klo 9.00 – 16.00 (aiemmin sovittu: Ma 4.12.2017 klo 

10-16, Helsinki + hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16) 

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

Päätös: 

- Sähköpostikokous tarvittaessa vk 17 

- Ma 29.5.2017 klo 9 – 13 + lounas, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio) 

- Sähköpostikokous tarvittaessa 1.9.2017  

- Pe 8.9.2017 klo 9 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä) 

- Ti 14.11.2017 klo 9.00 – 16.00, Helsinki + hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16 

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

 

24§ Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 13.15. 

 

 

 

 

 


