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KOKOUSAIKA 

 
Maanantai 30.1.2023 klo 18.30 

 
KOKOUSPAIKKA 
 

 
Piispala, Mediapaja 
 

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

 
Arto Seppälä, puheenjohtaja, paikalla  
Jouni Hartikainen, varajäsen, paikalla (Sanna Villman) 
Heidi Riikonen, ei paikalla 
Tiina Lähteinen, paikalla 
Mauno Autio, paikalla 
Reijo Kinnunen, paikalla 
Riitta Siikaranta, paikalla 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Kirsi Saari                      Kh:n pj, ei paikalla 
Ville Peltoniemi             Piispalan johtaja, paikalla 
Markku Rautiainen kunnanjohtaja, paikalla 
Tanja Mäkinen               kokouksen sihteeri, paikalla 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
ASIAT 

 
§ 11-14 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastajat, tarkastuspaikka ja –aika) 

Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. 
Valittiin: Tiina Lähteinen ja Reijo Kinnunen 

 
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 3/2023 
 
Aika: Maanantai 30.1.2023 klo 18.00 
Paikka: Piispala, Mediapaja 
 
ASIALISTA 
 

§ 11 Tasetilien yhdistäminen ja alaskirjaukset 
§ 12 Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi 
§ 13 Tiedotusasiat 
§ 14  Muut asiat 
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§ 11 Tasetilien yhdistäminen sekä alaskirjaukset 
 
Piispalan johtokunnan kokous 16.01.2023  
 

                             § 5             Tasetilien yhdistäminen sekä alaskirjaukset 
 

Johtaja ja talouspäällikkö esittelevät yhdistettävät tasetilit sekä taseesta        
suoritettavat alaskirjaukset. 

 
        Johtajan esitys: 

Johtokunta merkitsee tiedoksi saaduksi yhdistettävät tasetilit sekä hyväksyy     
esitetyt taseen alaskirjaukset. 

  
 
       Johtajan kokouksessa muuttama esitys: 
  Asia jätetään jatkovalmisteluun 
  

      Päätös:    Hyväksyttiin muutettu päätösesitys 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 Johtaja ja talouspäällikkö esittelevät yhdistettävät tasetilit sekä taseesta 

suoritettavat alaskirjaukset. 
 
Johtajan esitys: 

Johtokunta merkitsee tiedoksi saaduksi yhdistettävät tasetilit sekä hyväksyy 
esitetyt taseen alaskirjaukset. 

 
 Johtajan kokouksessa muuttama esitys: 

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.   
  
 Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys 
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§ 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.  
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 § 13 Tiedotusasiat 
   

13.1. Liikelaitoksen ja yhtiön välinen sopimus 
Vuodelle 2023 päivitetyn yhteistyösopimuksen mukaisia laskutuskäytänteitä ei 
ole otettu käyttöön johtuen Opetus- ja kulttuuriministeriön päivitetystä 
ohjeistuksesta sekä siitä, ettei talous- ja kassajärjestelmistä eikä henkilöstön 
työajanseurannan ohjelmista tällä hetkellä saada riittävää dataa.  
Johtaja esittää Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallitukselle, että 
käytetään toistaiseksi alkuperäistä vuonna 2015 solmittua sopimusta niillä 
tarkennuksilla että: 
- Vuonna 2015 sovittuja kiinteitä hintoja korotetaan 30%. 
- Todetaan selkeyden vuoksi että: 1.1.2023 voimaan astuneesta 

tilikarttamuutoksesta huolimatta Liikelaitoksen nuorisokeskustoiminnan 
liikevaihtoon huomioidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus. 

- Hotsoft toiminnanohjausjärjestelmän verkkokauppa osion kuluista vastaa 
100% Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut, mutta muutoin kulut jaetaan 
käyttöön pohjautuen. 
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§ 14 Muut asiat 

   
14.1. Seuraavat kokoukset 
21.2.2023 klo 18, 23.2.2023 klo 16 (TEAMS -kokous) ja 27.2.2023 klo 18.00 
 
 
 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35 
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