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3 §
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen osallistuminen 
SOSTEtalk! - Kestävä tulevaisuus -koulutus- ja seminaaritapahtu-
maan 13.–14.4.2021

HEL 2021-000504 T 00 00 02

Päätös

Apulaispormestari päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan jaos-
ton jäsen ********** osallistumaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry:n järjestämään SOSTEtalk - Kestävä tulevaisuus -koulutus- ja semi-
naaritapahtumaan 13.–14.4.2021 Lahdessa. Tilaisuuteen on mahdollis-
ta osallistua myös etäyhteydellä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 SOSTEtalk! - Kestävä tulevaisuus - ohjelma 13.-14.4.2021
2 SOSTEtalk! - Osallistumismaksut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jaoston jäsen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Hallintoassistentti / päätöksenteon tuki
Hallintoasiantuntija / päätöksenteon tuki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2018 § 50 luottamushenkilöiden vir-
kamatkoja koskevat periaatteet. Kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kaan matkustamisen yleiset periaatteet ovat:

 Kaupunginhallituksen jaosto, toimialalautakunta, pelastuslautakun-
ta, toimialalautakunnan jaosto ja liikelaitoksen johtokunta voivat 
tehdä jokainen yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikau-
den aikana.

 Virkamatkan tulee liittyä toimielimen toimialaan ja virkamatkasta tu-
lee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan liittyvien tehtävien hoitami-
sessa.

 Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vä-
hin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan 
tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.

Saman päätöksen mukaan apulaispormestari päättää yksittäisten luot-
tamushenkilöiden virkamatkoista oman toimialansa osalta, kun matka 
tai tilaisuus liittyy toimialan toimialaan ja matkalle osallistuva on toimia-
lan toimielimen jäsen.

Luottamushenkilölle virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustan-
nukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen sekä kaupunginvaltuuston 19.6.2019 (§ 211) hyväksymien 
luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisena.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöva-
roista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 12.9.2017 § 245 mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston varsinainen jäsen saa 
osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä sen jaostoa hyödyttä-
vään kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi 
kertaa vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippu-
matta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja esittää, että apulaispormes-
tari päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen 
********** osallistumaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjes-
tämään SOSTEtalk - Kestävä tulevaisuus -koulutus- ja seminaaritapah-
tumaan 13.–14.4.2021 Lahdessa. Tilaisuuteen on mahdollista osallis-
tua myös etäyhteydellä.

Tapahtuman ohjelma liitteenä 1 ja osallistumismaksut liitteenä 2.

Jäsen ilmoittautuu tapahtumaan ja huolehtii mahdollisista matkajärjes-
telyistä itse.
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