
Piispalan johtokunta  Pöytäkirja 

  4/2022 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
Johtokunta Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 
KOKOUSAIKA 

 
16.5.2022 klo 18.00-19.25 

 
KOKOUSPAIKKA 
 

 
Piispala, Piispanhattu, Mediapaja 
 

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

 
Arto Seppälä, puheenjohtaja   
Tiina Lähteinen 
Mauno Autio 
Reijo Kinnunen 
Riitta Siikaranta 
Jouni Hartikainen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Kirsi Saari                      Kh:n pj 
Ville Peltoniemi             Piispalan johtaja 
Sakari Varala kunnanjohtaja 
Tanja Mäkinen               kokouksen sihteeri 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
Todettiin. 

 
ASIAT 

 
§ 19-22 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastajat, tarkastuspaikka ja –aika) 

Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. 
Valittiin: Reijo Kinnunen ja Jouni Hartikainen 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset 
Arto Seppälä    Ville Peltoniemi 

 
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 
             

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
Paikka ja pvm 
Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja 
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PIISPALA 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2022 
 
Aika: Maanantai 16.5.2022 klo 18.00 
Paikka: Piispala, Mediapaja/Teams mahdollisuus 
 
ASIALISTA 
 

§ 19 Opetus- ja kulttuuriministeriön taloustarkastus 
§ 20 Tiedotusasiat 
§ 21 Muut asiat 
§ 22 Lisäys Nuorisokeskus Piispalan tilinpäätöksen toimintakertomukseen 
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§ 19 Opetus- ja kulttuuriministeriön taloustarkastus 
 

Opetus- ja kulttuuri ministeriö on suorittanut taloustarkastuksen Nuorisokeskus 
Piispalan vuoden 2020 valtionavustusten käyttöön liittyen ja toimittanut 
tarkastuskertomusluonnoksen johon Nuorisokeskus Piispalalla on mahdollisuus 
lausua vastine 27.5.2022 mennessä. (luonnos on salassa pidettävä lain 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 §:n 1 mom. 8 kohdan ja 24 
§:n 1 mom. 15 kohdan mukaisesti.) Lopullinen raportti tulee olemaan julkinen. 
Piispalan johtaja esittelee kokouksessa laatimansa vastineen liitteineen. 
 
Johtajan päätösesitys 
Johtokunta käsittelee vastineen ja antaa johtajalle valtuudet toimittaa vastine 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
 
Päätös 
Hyväksyttiin kokouksessa annetuilla täydennyksillä lisättynä. 
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§ 20 Tiedotusasiat 
 
 

20.1.Talous- ja varaustilanne 
Kerrottiin maksuvalmiustilanteesta 16.5.2022 ja johtaja esitteli viimeisimmän 
valmistuneen tuloksen tilanteesta 31.3.2022.  
 
Johtaja kertoi varaustilanteesta. Kevään sesonkiaika on hänen työssäolon 
aikana ensimmäinen normaalimpi kahden poikkeavan Korona -kevään jälkeen, 
vilkastunut ja täyttynyt talo on tuonut mukavaa tekemisen meininkiä kaikille 
osastoille. Varaustilanteen esittelyn yhteydessä päästiin lyhyesti näkemään, 
1.6. käyttöön otettavan, uuden toiminnanohjaus-/varausjärjestelmän 
raportointia kesä- ja heinäkuun osalta. 
 
20.2. Henkilöstö 
Johtaja totesi, että tuntijärjestelmästä sopimiseksi neuvottelujen aloittamisen 
tarve on edelleen olemassa. Tavoitteena on saada yritykseen jo hankitun 
sähköisen työajanseurantaohjelmiston käyttöönotto onnistumaan elokuussa.   
Johtaja kävi läpi työntekijätilannetta, sesonkiajalla määräaikaisten tarve 
huomattava. 
 
20.3. Säätiöittämisselvityksen tilanne 
Jotta konkreettisesti asiaa saataisiin etenemään, on tarpeen virkamiestasolla 
tapahtuva tapaaminen Virroilla, jossa Kannonkosken edustajina olisivat 
kunnanjohtaja sekä Piispalan johtaja. Tarkoituksena olisi tavata Virtain 
kaupungin edustajia yhteistyön kartoittamiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/a8a6b8e4-223e-4014-a3e9-fd24d849f918

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

www.vismasign.com



Piispalan johtokunta  Pöytäkirja 

  4/2022 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
Johtokunta Hallitus Valtuusto 

 

§ 21 Muut asiat 
   

21.1. Tuleva Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokous 
Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokous pyritään pitämän ensi 
viikon alussa. Hallituksen jäsenien valinnasta hieman keskusteltiin. Johtaja 
kertoi esittelevänsä tulevassa kokouksessa saamaansa tarjousta uudesta 
majoitusyksiköstä. 
 
21.2. Piispalan taloushallinnon tilanne 
Monetran tuottamien palvelujen ja keskinäisten rajapintojen selkiyttämiseksi 
pidetty palveluntuottajan kanssa TEAMS -palaveri, johon Piispalasta osallistui 
johtaja, taloussihteeri sekä talouspäällikkö. Palaverin aikana kävi ilmi, ettei 
palveluntuottajalla ole resursseja sovittujen palveluiden tuottamiseksi, siksi 
yhteisellä sopimuksella Monetran ja Piispalan välinen sopimus päädyttiin 
purkamaan.  
 
Piispalan taloushallinnon painopiste on tällä hetkellä toimintojen uudelleen 
organisointi. 
 
 
21.3. Seuraavat kokouspäivät 
Maanantaina 15.8.2022 klo 18.00 
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§ 22 Lisäys Nuorisokeskus Piispalan tilinpäätöksen toimintakertomukseen 
 

Opetus- ja kulttuuri ministeriö on suorittanut taloustarkastuksen Nuorisokeskus 
Piispalan vuoden 2020 valtionavustusten käyttöön liittyen ja toimittanut 
tarkastuskertomusluonnoksen johon Nuorisokeskus Piispalalla on mahdollisuus 
lausua vastine 27.5.2022 mennessä. (luonnos on salassa pidettävä lain 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 §:n 1 mom. 8 kohdan ja 24 
§:n 1 mom. 15 kohdan mukaisesti.) Lopullinen raportti tulee olemaan julkinen. 
 
Tarkastuskertomusluonnokselta ilmenee mahdollinen riski valtionavustusten 
takaisin perintään, jolle olisi merkittävää vaikutusta Nuorisokeskus Piispalan 
talouteen.  
 
Johtajan päätösesitys 
Piispalan johtokunta päättää toimittaa Kannonkosken kunnanvaltuustolle 
tiedoksi seuraavan lisäyksen Nuorisokeskus Piispalan tilinpäätöksen 
toimintakertomukseen. 
” Lisäys Nuorisokeskus Piispalan tilinpäätöksen toimintakertomukseen 
16.5.2022: 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön taloustarkastuksen luonnos on tullut 
kommentoitavaksi Nuorisokeskus Piispalaan. Luonnoksessa Opetus- ja 
kulttuuriministeriö esittää merkittävää osuutta vuoden 2020 valtionavustuksista 
palautettavaksi. Nuorisokeskus Piispalan vastine huomioidaan Opetus- ja 
kulttuuriministeriön lopullisessa päätöksessä. Takaisinperinnän 
todennäköisyyttä sekä suuruutta on tässä vaiheessa vaikeata arvioida, mutta 
toteutuessaan täysimääräisenä takaisinperintä aiheuttaisi merkittävän 
taloudellisen uhan Nuorisokeskus Piispalan toiminnalle ja vaatisi 
maksujärjestelyistä neuvottelemista Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
toiminnan jatkon turvaamiseksi.” 
 
 
Päätös 

  Hyväksyttiin johtajan esityksen mukaisesti 
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