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§ 209
Helsingin kaupungin eroaminen GCD -yhdistyksestä ja liittyminen 
WeGo- järjestöön

HEL 2012-001466 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin kaupunki eroaa 
Mayor of the World for a Global Cities Dialogue on the Information 
Society (GDC) -nimisestä järjestöstä, johon Helsingin kaupunki on 
liittynyt perustajajäsenenä 12.2.2007.

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin kaupunki 
liittyy World e-Governments Organization of Cities and Local 
Governments (WeGO) -järjestöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä, että Helsingin kaupunki eroaa 
Mayor of the World for a Global Cities Dialogue on the Information 
Society (GDC) -nimisestä järjestöstä, johon Helsingin kaupunki on 
liittynyt perustajajäsenenä 12.2.2007.

Samalla kaupunginhallitus päättänee hyväksyä, että Helsingin 
kaupunki liittyy World e-Governments Organization of Cities and Local 
Governments (WeGO) -järjestöön.

Esittelijä

Helsingin kaupunki liittyi Mayors of the World for a Global Cities 
Dialogue on the Information Society (GDC) -yhdistykseen vuonna 2007 
(Khs 12.2.2007, § 10). Yhdistyksen toiminta on viime vuosina 
supistunut ja se aiotaan kaupungin saamien tietojen mukaan lakkauttaa 
vuoden 2012 aikana. Helsingin kaupungin tietoyhteiskuntakehitystä on 
voitava jatkuvasti verrata kansainvälisellä tasolla muiden 
kärkikaupunkien kehitykseen. Parhaiten tämä onnistuu tähän 
tarkoitukseen perustetun kansainvälisen järjestön kautta.

Helsingin kaupunki on ollut vuodesta 2008 lähtien mukana World e-
Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO) -
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järjestön perustamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Järjestön 
perustava kokous pidettiin Soulissa, Etelä-Koreassa vuonna 2010 ja 
ensimmäinen varsinainen yleiskokous järjestetään Barcelonassa 
marraskuussa 2012. Järjestön tarkoituksena on edistää 
tietoyhteiskunnan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa kestävää 
kehitystä sekä kaupunkien välistä yhteistyötä.

WeGO-järjestön toiminnan tavoitteena on tuoda tehokkuutta ja 
läpinäkyvyyttä julkiseen hallintoon, voimistaa kaupunkien digitaalista 
kyvykkyyttä, edistää sähköisten palvelujen ja kaupunkilaisten 
osallisuuden kehittämistä, ehkäistä digitaalista syrjäytymistä ja edistää 
keskinäistä yhteistyötä ja solidaarisuutta kaupunkien kesken. 
Työmuotoja ovat mm. tietoyhteiskunta-arvioinnit ja kilpailut, parhaiden 
käytäntöjen levittäminen ja koulutus. Erityisen tärkeää Helsingin 
näkökulmasta on olla mukana tietoyhteiskunnan kehittyneisyyden 
arvioinnin pohjana olevien mittaristojen ja arviointitoiminnon 
kehittämisessä.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma 2012-
2014 asettaa tavoitteeksi, että Helsinki on digitaalisten palvelujen 
kehittämisessä ykkönen Suomessa ja kärjen tuntumassa 
kansainvälisessä kaupunkivertailussa. Osana ohjelman toteutumisen 
arviointia on tehtävä myös kansainvälistä vertailua. Sen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että Helsinkiä edustaa WeGO -järjestössä 
talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto. Järjestön kulut 
katetaan mm. jäsenkaupunkien vuotuisilla jäsenmaksuilla. Tällä 
hetkellä voimassa olevilla maksuperusteilla laskettuna Helsingin 
kaupungin jäsenmaksu tulee olemaan 10 000 $ vuodessa.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy päätösehdotuksen, 
kaupunginjohtajan tarkoituksena on nimetä Helsingin kaupungin 
edustajaksi WeGO -järjestöön tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio 
talous- ja suunnittelukeskuksesta ja hänen varajäsenekseen ICT -
kehityspäällikkö Kari Miskala talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Tiedoksi

Ryj
Kansainvälinen yksikkö
Tietotekniikkaosasto


