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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 27.2.2023 klo 18.30 

 
KOKOUSPAIKKA 
 

 
Piispala, Malala 
 

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

 
Arto Seppälä, puheenjohtaja, paikalla  
Jouni Hartikainen, varajäsen, paikalla (Sanna Villman) 
Heidi Riikonen, paikalla 
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 
Alpo Ronkainen             kutsuttuna §18, paikalla/etänä 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
ASIAT 

 
§ 18-21 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastajat, tarkastuspaikka ja –aika) 

Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. 
Valittiin:  Pertti Huurtola ja Jouni Hartikainen 

 
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 5/2023 
 
 
Aika: Maanantai 27.2.2023 klo 18.30 
Paikka: Piispala, Malala 
 
ASIALISTA 
 

§ 18 Piispalan yhtiöittämisselvitys 
§ 19 Piispalan johtajan rekrytointi 
§ 20 Tiedotusasiat 
§ 21 Muut asiat 
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§ 18 Piispalan yhtiöittämisselvitys 
 

 
Piispalan johtokunta 1/2023 16.1.2023: 

  
 
Piispalan johtokunta 5/2023 27.2.2023: 
 

Piispalan johtaja on kysynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön kantaa 
yhtiöjärjestelyyn liittyen. Vastausta ei ole vielä saatu. 
Kunnanjohtaja on pyytänyt tarjoukset konsultaatiotyöstä Piispalan 
yhtiöittämisen liittyen. Kunnanjohtajan sekä Piispalan johtajan arvion 
perusteella soveltuvimman tarjouksen edustajaa on pyydetty esittelemään 
tarjousta kokoukseen. 

  
 Johtajan esitys: 
  Annetaan kokouksessa. 
 
 Johtajan kokouksessa antama esitys: 
   
  Johtokunta hyväksyy PDO Oy:n tarjouksen vaiheet 1-3, vaiheista 4-6  

tehdään erillinen päätös. 
   
  
 Päätös:           Hyväksyttiin johtajan esityksen mukaisesti 
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§ 19 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 4/2023 §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 
 _____________________________________________________ 
  

 Piispalan johtokunta §19 5/2023 27.2.2023 
Johtokunta on 27.2.2023 haastatellut hakijat. 

 
   
 Johtokunnan puheenjohtajan kokouksessa antama esitys: 
 

Johtokunta valitsee hakemusten ja haastattelujen perusteella Liikelaitos 
Piispalan johtajaksi Semi Nuoralan. 

   
 
Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti 
 
 

Liikelaitoksen johtaja Ville Peltoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn 
ajaksi. 
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§ 20 Tiedotusasiat 
  
 20.1. Taloustilanne 
 Piispalan johtaja kävi läpi liikelaitoksen taloustilanteen.  
  
 20.2. Tilinpäätöksen valmistumisen tilanne 
 Sarvi -järjestelmään on viime viikolla päivitetty OKM:ltä saadun uusimman 

ohjeistuksen mukaisesti viime tilikauden tietoja, tilinpäätöskirjauksissa 
tarvittava Sarvi-prosentti on nyt käytettävissä. Aiemmin johtokunnassa käsitellyt 
ja alaskirjattavaksi todetut tasetilit on kartoitettu. Selviteltävinä olleiden 
tasetilien sisältöihin liittyviä selvityksiä on jatkettu ja mahdollisia alaskirjauksia 
tarkennettu. 

  
 
 20.3. Henkilöstöasiat 
 Keittiöpäällikkö jää 1.3. vuosilomalle ja loman jälkeen eläkkeelle, Piispalan 

sisäinen hakija on määräaikaisesti tehtävään valittu. Kiinteistöpäällikön 
eläköityminen lähestyy. 
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§ 21 Muut asiat 
    

21.1. Seuraavat kokoukset 
Ke 22.3. klo 18:00 
 
21.2. Yhtiöiden asiat 
OivaTyö Oy:n yhtiökokouksen tulee valita uusia jäseniä hallitukseen luopuvien 
tilalle. Kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhtiöiden hallitus valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. OivaTyö Oy:n hallitukselta saatu arvio vuoden 
2022 tuloksesta jaettavasta osingosta. 
 
Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokouksen tulee valita uusia 
jäseniä hallitukseen luopuvien tilalle. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut 
Oy:n tarjouskilpailuun osallistumisen yhteydessä tilattu luottoluokitustiedot, 
jatkossa tulisi hallituksen jäseniltä kysyä lupa luottotietojen tarkistamiseen. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58 
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