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§ 136
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Kööpenhaminaan 21.-
23.3.2018

HEL 2017-012615 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tehdä virkamatkan Kööpenhami-
naan 21.-23.3.2018 ja oikeuttaa varsinaiset jäsenet osallistumaan mat-
kaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupungin-
johtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Ansionmenetykset 
luottamushenkilöille korvataan luottamushenkilöiden taloudellisten 
etuuksien perusteiden mukaisesti.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi 
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden ku-
luessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkupe-
räiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saata-
vissa.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamus-
henkilöiden taloudellisten etuuksien perusteiden mukaiset korvaukset 
maksetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahoista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan päätöksen 11.2.2014 § 32 mukaan asianomainen 
lautakunta päättää jäsentensä virkamatkoista Pohjoismaihin, Baltiaan 
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ja Venäjällä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvista matkoista. Osallistu-
misoikeus koskee varsinaisia jäseniä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka on suunniteltu tehtäväksi 
Kööpenhaminaan 21.-23.3.2018. Matkan pääyhteistyökumppanina toi-
mii Kööpenhaminan kaupungin opetusvirasto (Børne- og Ungdomsfor-
valtningen). Matkan tavoitteena on tutustua varhaiskasvatukseen, peru-
sopetukseen sekä lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Painopisteenä 
on perehtyä pedagogisiin innovaatioihin ja ratkaisuihin. Tarkoituksena 
on myös tutustua erilaisiin oppimisympäristöihin.

Lautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi matkaan osallistuu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalta toimialajohtajan määräämät henkilöt.

Matkan arvioidut kustannukset ovat noin 1500 euroa henkilöä kohti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ao. henkilöt


