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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla) 
 

 
Arto Seppälä, puheenjohtaja, paikalla  
Jouni Hartikainen, varajäsen, paikalla (Sanna Villman) 
Heidi Riikonen, paikalla  saapui kohdan §15 alkupuolella 
Tiina Lähteinen, paikalla 
Mauno Autio, paikalla 
Pertti Huurtola, varajäsen, paikalla (Reijo Kinnunen) 
Riitta Siikaranta, paikalla 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Kirsi Saari                      Kh:n pj, paikalla 
Ville Peltoniemi             Piispalan johtaja, paikalla 
Markku Rautiainen        kunnanjohtaja, paikalla/etänä 
Tanja Mäkinen               kokouksen sihteeri, paikalla 
Heljä Laajala                  kutsuttuna §15, paikalla 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
ASIAT 

 
§ 15-17 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastajat, tarkastuspaikka ja –aika) 

Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. 
Valittiin: Mauno Autio ja Riitta Siikaranta 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset 
Arto Seppälä    Tanja Mäkinen 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
 

 
Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa. 
 
 
Allekirjoitukset 
Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset 
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PIISPALA 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2023 
 
Aika: Maanantai 21.2.2023 klo 18.00 
Paikka: Piispala, Mediapaja 
 
ASIALISTA 
 

§ 15 Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi 
§ 16 Opetus- ja kulttuuriministeriön takaisinperintä 
§ 17 Muut asiat 
 

 
 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/49d797ef-04d1-4839-a718-cb11bd8ec223

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Piispalan johtokunta  Pöytäkirja 

  4/2023 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
Johtokunta Hallitus Valtuusto 

 

§ 15 Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi  
 Piispalan johtokunta 3/2023: 

”§ 12 Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi 
Johtaja esittelee OivaTyö Oy:n laatiman rekrytointi-ilmoituksen johtokunnalle. 
Johtajan esitys: 
 
Johtokunta hyväksyy ja mahdollisesti täydentää OivaTyö Oy:n laatiman 
rekrytointi-ilmoituksen sekä päättää rekrytoinnin aikatauluista sekä 
valintamenettelystä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin rekrytointi-ilmoitus täydennettynä. Johtokunta valitsee 
haastateltavat 23.2.2023 klo 16 TEAMS -kokouksessa. Haastattelut 27.2. 
(aikataulu tarkentuu myöh.) Johtajan valinta johtokunnan kokouksessa 27.2. 
klo 18. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiön hallitus voi nimetä 
edustajansa 27.2.2023 johtajanvalinta haastattelutilaisuuteen.” 
______________________________________________________________ 
 
Johtokunnan kokous 21.3.2023 §15: 
 
OivaTyön edustaja esittelee hakijat ja johtokunta valitsee hakijat OivaTyö Oy:n 
haastateltavaksi. 
 

 Johtokunnan puheenjohtajan esitys: 
   

Annetaan kokouksessa. 
 

Johtokunnan puheenjohtajan esitys: 
 

Valitaan johtokunnan haastateltavaksi Nuorala Semi, Salonen Minna ja 
Laasala Pasi. Haastattelut suoritettaisiin 27.2. klo 15 alkaen. 
    

  
Päätös:           Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti 
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§ 16 Opetus- ja kulttuuriministeriön takaisinperintä 
16.6.2022 kuulemisessaan (VN/4984/2021) opetus- ja kulttuuriministeriö esitti 
Nuorisokeskus Piispalalta takaisinperittäväksi vuoden 2020 valtionavustuksia 
alla olevan taulukon mukaisesti: 
 

  
 
 
 
 
 

Nuorisokeskus Piispalan vastineeseen perehdyttyään 7.2.2023 
takaisinperintäpäätöksessään (VN25318/2021) Opetus- ja kulttuuri ministeriö 
on päättänyt periä takaisin avustuksia seuravasti: 
- Yleisavustus (OKM/237/627/2019): Ei takaisinperintää 
- Erityisavustus koronavirustilanteesta johtuvan alijäämän kattamiseen 

(OKM/53/627/2020): Takaisinperittävää: 148 424,44€ 
- Nuotta-avustus (OKM/236/627/2019): Takaisinperittävää: 36 634,73€ 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt käyttää valtionavustuslain 26§:n 1 
momentin mahdollistamaa takaisinperinnän kohtuullistamista ja on 
kohtuullistanut takaisinperittävien avustusten korkojen osuuden, 11 019,86€ 
täysimääräisesti.  
 
Näin ollen takaisinperittävä määrä nuotta- ja korona-avustusten osalta on 
yhteensä 183 588,39€. Summa tulee suorittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tilille 7.3.2023 mennessä.  
 
Päätökseen on mahdollista hakea oikaisua 7.3.2023 mennessä, päätöksestä ei 
ole valitusoikeutta. 
 
Takaisinperinnän pohjasyyksi opetus- ja kulttuuriministeriö nostaa edelleen 
sen, ettei Nuorisokeskus Piispalan jälkikäteen toimittamat laskelmat ole 
luotettavia johtuen siitä Piispalan Sarvi-järjestelmään kirjattu käyttöprosentti ei 
yöpymisvuorokausia lukuun ottamatta ole luotettava. Nuorisokeskus Piispalan 
johtaja sekä henkilöstön kanta on edelleen että käyttäjät on kirjattu Sarvi-
järjestelmään täysin Sarvi-järjestelmästä annettujen ohjeiden mukaisesti. Ja 
käyttöprosentti vuodelta 2020 on täysin luotettava. 
 
Tarkastusprosessin aikana saadun ohjeistuksen sekä tarkennusten pohjalta 
Piispalan johtajan kanta on, että: 
- Nuotta-avustuksesta Nuorisokeskus Piispalan tulee palauttaa 15 365,56€ 
- Korona-avustus oli tarkoitettu maalis-toukokuun 2020 alijäämän kattamiseksi. 
Alijäämän laskennassa Nuorisokeskus Piispalalla on ollut virheellinen käsitys 
yleisavustuksen jaksottamisesta niille viikoille, jolloin nuorisokeskuksessa ei ole 
ollut nuorisotoimintaa.  Tästä johtuen korona-avustuksen palauttaminen on 
perusteltua. 
  

Johtajan esitys: 
1. Johtokunta päättää, että takaisinperittävä 183 588,39€ maksetaan opetus- 

ja kulttuuriministeriön ilmoittamalle tilille välittömästi. 
2. Johtokunta toimeksiantaa johtajalle selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön 

viralliset Sarvi-järjestelmän tilastointiohjeet yksittäisten palveluiden kuten 
kuntosali, uima- tai keilahallin käyttäjien osalta. 

  
 Päätös Hyväksyttiin johtajan esitys 
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§ 17 Muut asiat 

   
17.1. Seuraavat kokoukset 
27.2.2023 klo 18.00 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:14 
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