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§ 860
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Ams-
terdamiin ajalla 18.–20.3.2020

HEL 2019-012373 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
ton jäsenet tekemään virkamatkan Amsterdamiin, Alankomaihin ajalla 
18.–20.3.2020. 

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä virkamatkoista annetun ohjeen 
mukaisina.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan aikana tutustutaan muun muassa Amsterdamin kaupungin 
innovaatiopolitiikkaan, startup-ekosysteemiin, maahanmuuttajien ko-
touttamiseen sekä kaupungin markkinointiin, kestävään kehitykseen ja 
sosiaaliseen vastuuseen. Lisäksi tutustutaan paikallisiin elinkeinoelä-
män toimintaa tukeviin organisaatioihin. Matkan alustava ohjelma (liite 
1) toteutetaan 19.–20.3.2020. Matkajärjestely on suunniteltu sellaisek-
si, että osallistujat voivat valintansa mukaan lähteä matkalle myös 
18.3.2020 illalla.
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Matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet, ja 
luottamushenkilöitä osallistuu siten enintään yhdeksän. Matkalle osal-
listuvat myös elinkeinojohtaja ja edustajia kaupunginkansliasta. Kau-
pungin henkilöstön matkakustannukset maksetaan asianomaisten yksi-
köiden määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 1000 euroa osanottajaa koh-
den. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, päivärahat ja 
matkatoimiston kustannukset. Ansionmenetykset korvataan luottamus-
henkilöille luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn kau-
punginvaltuuston päätöksen 19.6.2019 § 211 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 321 mukaan kaupungin-
hallitus päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupun-
ginhallituksen jaostojen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. Kor-
vausta virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista ja päivärahasta 
haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjallinen selvitys 
virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamus-
henkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarvion kohdal-
ta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupungin-
kanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 1000024, projekti 105001000401, 
Virkamatkat, luottamushenkilöt). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Matkalle lähtijät
Kaupunginkanslia


