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§ 211
Kaupunkiympäristölautakunnan virkamatka Torontoon 17.–
22.5.2018

HEL 2018-002863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan varsinaiset 
jäsenet tekemään virkamatkan Torontoon, Kanadaan 17.–22.5.2018.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kaupunkiympäristölautakunnan 
varsinaiset jäsenet

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 (50 §) hyväksynyt luottamushenkilöi-
den virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi eri-
tyisestä perustellusta syystä päättää aluerajausten ulkopuolelle suun-
tautuvista virkamatkoista.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.
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Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttö-
varoista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustan-
nuksista on noin 3 000 euroa henkilöä kohden.

Kaupunkiympäristölautakunnalla ja kaupunkiympäristön toimialalla on 
seuraavien vuosien aikana suunnittelun strategisina tavoitteina mm. 
kaavallisten edellytysten varmistaminen riittävälle asuntotuotannolle se-
kä ydinkeskustan viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen. Lau-
takunnan työn kannalta on tärkeää tutustua maailmalla tapahtuvaan 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden pohjalta saatuihin kokemuk-
siin. 

Toronto valikoitui lautakunnan matkakohteeksi monista syistä: Toronto 
on hyvin nopeasti kasvava globaali suurkaupunki, jonka keskustaa ke-
hitetään ja joukkoliikennettä laajennetaan. Kaupungin täydennysraken-
taminen tapahtuu suurelta osin uusien poikittaisten raideliikenneyhteyk-
sien varrelle. Lisäksi Toronton keskusta-alueella on käynnissä isoja uu-
distuksia. Torontossa on myös panostettu jalankulun olosuhteiden pa-
rantamiseen ja siellä on laajasti hyödynnetty maanalaista rakentamista. 
Toronto kehittää keskustan tuntumassa olevia vanhoja teollisuus- ja sa-
tama-alueita. Siellä on myös kiinnostavia kaupunkiuudistushankkeita, 
joissa alueita on uudistettu purkavan saneerauksen ja täydennysraken-
tamisen keinoin. 

Torontossa on käynnissä monia samankaltaisia kaupunkikehityksen il-
miöitä kuin Helsingissä. Toronton esimerkit kytkeytyvät vahvasti kau-
punkiympäristölautakunnalle kuuluviin asiakokonaisuuksiin, joten mat-
kakohde tarjoaa lautakunnan jäsenille paljon opittavaa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
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Kaupunkiympäristölautakunnan 
varsinaiset jäsenet

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 144

HEL 2018-002863 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan varsinaiset jäse-
net tekemään virkamatkan Torontoon Kanadaan 17.-22.5.2018.

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

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matka-
laskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista 
silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttö-
varoista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustan-
nuksista on noin 3 000 euroa/henkilö.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi


