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§ 74
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Dubliniin 18.- 
20.5.2022

HEL 2022-002126 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tehdä virkamatkan Irlantiin, Dub-
liniin, 18.-20.5.2022 ja oikeuttaa varsinaiset jäsenet sekä varsinaisen 
jäsenen ollessa estyneenä, hänen henkilökohtaisen varajäsenensä 
osallistumaan matkaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 321 mukaan toimialalauta-
kunta päättää virkamatkoistaan. Virkamatkan tulee liittyä toimielimen 
toimialaan ja virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan 
liittyvien tehtävien hoitamisessa. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä 
ajassa, vähin kokonaiskustannuksin ja ympäristöä mahdollisimman vä-
hän kuormittavalla tavalla kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ta-
voitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka on suunniteltu tehtäväksi 
Dubliniin 18.-20.5.2022. Vierailun tavoitteena on tutustua Irlannin kou-
lutusjärjestelmään, koulutuksen tarjoajiin sekä Dublinin kaupungin toi-
miin segregaation ehkäisyssä ja yhdenvertaisuuden sekä osallisuuden 
edistämisessä. Dublin on kiinnostava kohde erilaisesta koulutusjärjes-
telmästä ja koulutuksen järjestäjien moninaisuudesta johtuen. Vierailul-
ta haetaan mm. näkökulmia siihen, miten yhteistyötä tehdään kaupun-
gin ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta. Matkan aikana ryhmä tu-
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tustuu koulujen arkeen, vapaaehtoistoimintaan segregaation ehkäisys-
sä (Education Together), taidetoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyö-
hön (Hugh Lane Gallery) sekä tapaa Dublinin kaupungin edustajia ja Ir-
lannin kansallisia opetuksen järjestämisestä vastaavia tahoja.

Lautakunnan jäsenten lisäksi matkaan osallistuu kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalta toimialajohtajan määräämät henkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupungin-
hallituksen virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Ansionmenetyk-
set luottamushenkilöille korvataan luottamushenkilöiden taloudellisten 
etuuksien perusteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustan-
nukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
perusteiden mukaiset korvaukset maksetaan kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan määrärahoista.

Matkan arvioidut kustannukset ovat noin 1 000 euroa henkilöä kohti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Matkalle osallistuvat henkilöt


