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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
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Jouni Hartikainen p. 
Heidi Riikonen p. 
Mauno Autio p. 
Reijo Kinnunen p. 
Riitta Siikaranta p. 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
Kirsi Saari                      Kh:n pj 
Ville Peltoniemi             Piispalan johtaja, sihteeri 
Sakari Varala kunnanjohtaja 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
ASIAT 

 
§ 34-38 
 

 
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    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 7/2022 
 
Aika: Maanantai 3.10.2022 klo 18.00 
Paikka: Piispala, Lintuselkä 
 
ASIALISTA 
 

§ 34 Talouden tasapainottaminen 
§ 35 Piispalan strategia 
§ 36 Talousarvio 2023 sekä investointisuunnitelma 2023-2025 
§ 37 Tiedotusasiat 
§ 38 Muut asiat 
 

 
 
 
 

§ 34 Talouden tasapainottaminen 
 
PIISPALA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN VUOSINA 2022-2023 

 
Piispalan johtokunta 15.8.2022 § 30 

 
Johtuen loppusyksyn sekä talven varaustilanteesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
loppuvuoden yleisavustuksen maksun jäädyttämisestä, vuoden 2020 talousselvityksen 
keskeneräisyyden johdosta, on noussut tarve toimenpiteille Piispalan talouden 
tasapainottamiseksi. 

 
Piispalan johtajan esitys: 

 
Piispalan johtokunta esittää kunnanhallitukselle talouden tasapainottamisen työryhmän 
perustamista sekä mahdollisuutta tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen.  

 
Päätös: 

 
Ennen päätöstä käytiin hyvää keskustelua tulevaisuuden näkymistä, käsiteltiin epävarmuutta 
aiheuttavia avoimia asioita, hiljaisten ja vilkkaiden jaksojen voimakkaaseen vaihteluun liittyviä 
haasteita. Päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle talouden tasapainottamisen työryhmän 
perustamista 
__________________________________________________________________________ 

 
Khall § 86 Piispalan erittäin haasteellisessa tilanteessa on tarpeellista talouden 
tasapainottamiseen liittyen perustaa työryhmä mahdollisten säästötoimenpiteiden 
löytämiseksi.  

 
Tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut on aloitettava. 

 
Jos kyseessä ovat työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut, työnantajan on annettava 
ennen yt-neuvotteluiden aloittamista työntekijöille neuvotteluesitys, jossa kerrotaan 
neuvottelujen alkamisajankohta, paikka ja ehdotukset neuvotteluissa käytävistä asioista. Yt-
neuvotteluissa työnantaja esittelee yleensä ensimmäiseksi suunnittelemiaan toimenpiteitä ja 
niiden perusteita tarkemmin – esimerkiksi yrityksen taloustietoja. Näiden pohjalta esitetään 
sekä työnantajan että työntekijöiden puolelta näkemyksiä ja arvioita siitä, kuinka toimenpiteet 
vaikuttaisivat yrityksen tilanteeseen. Lopulta neuvotellaan vaihtoehtoisista keinoista 
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työntekijöiden irtisanomisten välttämiseksi. Työntekijöiden edustajat kertovat työntekijöille 
neuvotteluiden etenemisestä.  

 
Kannonkosken kunnan hallintosäännön 6. luku 51§: ssä määritellään, että  
viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää 
kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta toimialansa osalta. 

 
 
 
 

KJ:N EHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus päättää, että Piispalan talouden tasapainottamisen työryhmä perustetaan. 
 
Kunnanhallitus päättää, että Piispalan johtokunta nimeää tasapainottamis- työryhmän jäsenet 
ja kunnanhallitus valitsee työryhmään oman jäsenensä 

 
Kunnanhallitus edellyttää, että jos kyseeseen tulee työvoiman vähentämistä koskevat 
neuvottelut, tulee Kannonkosken kunnan yhteistoimintaryhmä olla mukana viimeistään 
neuvotteluesityksen antamisesta lähtien. 

 
PÄÄTÖS: 

 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Kunnanhallitus päätti valita työryhmään Reijo Vesterisen ja virkansa puolesta Sakari Varalan. 
__________________________________________________________________________ 
 
Piispalan johtokunta 3.10.2022 §34 
 
Kunnanhallitus on päättänyt talouden tasapainottamisen työryhmän perustamisesta. Piispalan 
johtokunta nimeää työryhmään jäsenet, kunnanhallitus on nimennyt ryhmään Reijo Vesterisen 
sekä Sakari Varalan. Kunnanhallitus edellyttää, että jos kyseeseen tulee työvoiman 
vähentämistä koskevat neuvottelut, tulee Kannonkosken kunnan yhteistoimintaryhmä olla 
mukana viimeistään neuvotteluesityksen antamisesta lähtien. 
 
Piispalassa on tarve aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuntipankkijärjestelmän sopimiseksi, 
huolimatta talouden tasapainottamisen työryhmän esityksestä. 
 
Piispalan johtajan esitys: 
Piispalan johtokunta päättää valita taloudentasapainottamisen työryhmään: 
- Johtokunnan edustajan/edustajat 
- Ville Peltoniemi, virkansa puolesta 
Sekä seuraavat toimihenkilöt tai heidän varahenkilönsä: 
- Tanja Mäkinen, talouspäällikkö 
- Jaana Meriläinen, henkilöstöasiat 
- Heidi Reiman, nuorisotiimi/hankkeet 
- Jarmo Kulmala, myynti 
- Jarmo Parhiala, kiinteistö 
- Tarja Lehto, keittiö 
 
Lisäksi Piispalan johtokunta päättää viedä kunnanhallitukselle sekä talouden 
tasapainottamisen työryhmälle tiedoksi tarpeen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta 
tuntipankkijärjestelmän sopimiseksi. Neuvotteluesitys tuntipankkijärjestelmästä annetaan 
talouden tasapainottamisen työryhmän esityksen yhteydessä. 
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Päätös: 
Johtajan esityksen mukaisesti. Johtokunta valitsi talouden tasapainottamisen työryhmään 
edustajakseen Arto Seppälän. 
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§ 35 Piispalan strategia 

 
Piispalalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa strategiaa. 13.9.2022 järjestettiin Piispalan 
johtokunnan sekä Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallituksen yhteinen 
strategiailta. Strategiailtaan pyydettiin kunnanhallitukselta omistajan näkemystä strategiatyön 
reunaehdoille. 

 
Strategiaillassa käytiin keskustelua siitä, että Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n 
toiminta on nykyisellään niin tiivisti yhteydessä osa Piispalan toimintaa, että yhtiön strategiaa 
on tarpeen luoda yhdessä Piispalan strategian kanssa. Tilaisuudessa kartoitettiin 
nuorisokeskus- sekä matkailutoimialan ulkoisia vaikutustekijöitä sekä keskusteltiin että osana 
strategiatyötä on mahdollista kartoittaa esimerkiksi yhtiöjärjestelyjä. 

 
Strategiaillassa todettiin myös, että seuraavana vaiheena strategiatyötä olisi tarpeen perehtyä 
Piispalan sisäisiin vahvuuksiin, heikkouksiin, uhkiin sekä mahdollisuuksiin, johon olennaista 
on sisällyttää Piispalan henkilöstön näkemykset. 

 
Strategiaillassa todettiin, että Piispalan johtokunta tekee päätöksen etenemisestä 
strategiatyön suhteen. 

 
Piispalan johtajan esitys 
Johtokunta päättää jatkaa strategiatyötä. Johtaja kartoittaa ulkopuolista toimijaa vetämään 
strategia työpajat henkilökunnalle ja johtokunnalle. 

 
Päätös 

 Esityksen mukaisesti. 
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§ 36 Talousarvio 2023 sekä investointisuunnitelma 2023-2025 
  
Vallitseva maailmanpoliittinen tilanne, voimakas kustannusten nousu, rahoituksen 
epävarmuus sekä asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos luovat merkittävää epävarmuutta  
talouden ennustamiseen. Piispalassa on lähivuosina painetta merkittäville investoinneille 
ydintoimintojen säilyttämiseksi. 

 
Piispalan johtajan esitys 

 
Johtokunta käy keskustelun talousarvion sekä investointisuunnitelman laatimisen periaatteista 
ja sopii erillisen iltakoulun talousarvion sekä investointisuunnitelman käsittelyä varten.  

   
Päätös 

 
 Esityksen mukaisesti. Iltakoulu sovittiin 17.10. klo 18.00. 
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§ 37 Tiedotusasiat 

 
 

37.1.Talous- ja varaustilanne 
- Johtaja esitteli maksuvalmiuden 3.10.2022. 
- Tulos: Johtaja esitteli viimeisimmän tuloksen. 
- Johtaja kertoi varaustilanteesta. 
 
37.2. Henkilöstö 
Johtaja kertoi, että merkittävinä tulevina rekrytointeina ovat kiinteistö- sekä 
keittiöpäälliköiden tulevat rekrytoinnit nykyisten päälliköiden eläköityessä. 
 
37.3. Sopimusten tarkastelu 
Johtaja kertoi, että nykyisiä sopimuksia on tarkasteltu ja kartoitettu missä 
sopimuksissa on mahdollisuutta hakea synergiaetua peruskunnan kanssa. 
 
37.4. Säätiöselvityksen tilanne 
Johtaja totesi, ettei kunnanhallitus ole vielä käsitellyt säätiöittämistä 
kokouksessaan ja säätiöittämisvaihtoehdon lisäksi on valmisteltu muidenkin 
vaihtoehtoisten toimintamuotojen selvittämistä sekä kysytty kannanottoa 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 
 

  37.5 Ministeriön selvitys 
Johtaja kertoi, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä saapuneesta 
lisäselvityspyynnöstä liittyen vuoden 2020 avustuksiin, eikä päätöstä asiaan 
näin ollen ole ministeriöstä vielä saapunut. 
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§ 38 Muut asiat 
   

38.1. Piispala 40-vuotta juhla 
Johtaja kertoi, että varsinaista juhlaa ei ole suunniteltu, mutta juhlavuoden 
kunniaksi kutsutaan yhteistyökumppaneita osallistumaan Piispalan 
joululounaalle. 
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