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§ 238
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen koulutusta-
pahtumaan

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran osallistumaan Aalto-yliopiston ta-
pahtumaan Onko terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudistus muu-
alla parempi?, joka pidetään TUAS-talossa (Maarintie 8, Espoo) 
24.10.2016.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapahtuman 24.10.2016 ohjelma ja hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta kotimaisiin 
koulutustilaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 87 (9.4.2013) mukaan so-
siaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen varsinainen jäsen saa 
osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoja hyödyttävään 
kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa 
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vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta sii-
tä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara on vuoden 2016 aikana osallistunut kah-
teen sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkoittamaan tapahtumaan, ja tä-
hän tapahtumaan osallistuminen olisi järjestyksessään kolmas maksul-
linen tapahtuma kuluvan vuoden aikana. Vaikka varsinainen jäsen saa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan aikaisemman päätöksen mukaan osal-
listua pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa lautakuntaa hyödyttävään 
maksulliseen tapahtumaan, virastopäällikkö esittää, että lautakunta 
päättää jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran osallistumisesta Aalto-yliopiston 
tapahtumaan Onko terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudistus 
muualla parempi?, ja että kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveys-
viraston käytettävissä olevista varoista.

Tapahtuman Onko terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudistus 
muualla parempi? ohjelma ja hinnasto ovat liitteessä 1. Tapahtumaan 
osallistuja ilmoittautuu ko. tapahtumaan itse. Ilmoittautumismaksu on 
100 euroa (alv 0 %) / henkilö.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapahtuman 24.10.2016 ohjelma ja hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.09.2016 § 227

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Rene Hurstin osallistumaan Mediuutisten tapahtumaan 
Mediareena: Terveysalan rahoitus, joka pidetään Finlandia-talolla 
27.10.2016.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

16.08.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.05.2016 Ehdotuksen mukaan

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

19.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi


