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§ 433
V 25.5.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liitty-
misestä Mayors for Peace -verkostoon

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsinki liittyisi Mayors for Peace -verkostoon. Aloitteen-
tekijät toteavat, että ydinaseistuksen täydelliseen lakkauttamiseen täh-
täävä verkosto perustettiin Hiroshiman pormestarin Takeshi Arakin 
aloitteesta vuonna 1982. Verkoston puheenjohtajakaupunki on Hiroshi-
ma ja sen sihteeristö on osa Hiroshima Peace Culture Foundation -
säätiötä. Verkostolla on kansalaisjärjestönä konsultatiivinen status 
YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa. Aloitteentekijät toteavat, että näinä 
aikoina ydinasevaltiot suunnittelevat jopa entistä suurempia investoin-
teja ydinasejärjestelmiensä tehostamiseen, ja että verkoston toiminta 
on jälleen hyvin ajankohtainen.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Mayors for Peace -verkostossa oli 
1.4.2016 yhteensä 7028 jäsentä 161 maasta. Suurin osa jäsenkunnista 
sijaitsee Aasiassa (2915) ja Euroopassa (2631). Jäsenmäärä on kasva-
nut tasaisesti kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2015 verkos-
toon liittyi 505 uutta jäsentä. Suomesta verkoston jäseniä ovat Maarian-
hamina, Nousiainen ja Varkaus. Pohjoismaisista pääkaupungeista mu-
kana ovat verkoston kotisivuilla olevan jäsenluettelon mukaan Kööpen-
hamina ja Reykjavik. 

Jäsenyydestä peritään muodollista 2000 jenin vuosimaksua, joka vas-
taa noin 15 euroa. Jäsenmaksun laiminlyönnistä ei seuraa verkostosta 
erottamista. Jäsenmaksusta voidaan myöntää myös vapautus. Lisäksi 
on olemassa mahdollisuus maksaa suurempaa jäsenmaksua vapaaeh-
toispohjalta.

Verkoston toiminnan pääpaino on kaupunkien välisen solidaarisuuden 
vahvistaminen maailmanlaajuisesti ja ydinaseriisunnan edistäminen. Li-
säksi verkosto järjestää yleiskokouksen joka neljäs vuosi ja toimeenpa-
nevan kokouksen joka toinen vuosi. 

Verkoston toimintasuunnitelmaa vuosille 2013 - 2017 arvioitaessa ko-
rostuu jäsenyyden symbolinen merkitys. Päätavoitteita ovat tietämyk-
sen kasvattaminen ydinaseiden vaaroista ja jäsenmäärän kasvattami-
nen. Kansalaisten tietoisuutta pyritään kasvattamaan erilaisin kampan-
join ja tapahtumin.

Kaupungin strategiaohjelman mukaan Helsinki on kansainvälisesti 
aloitteellinen, kehittyvä ja osaava toimija globaalin vastuun kantamises-
sa paikallisesti. Tätä toteutetaan muun muassa edistämällä taloudellis-
ta, sosiaalista sekä ympäristön huomioon ottavaa kehitystä. Globaalin 
vastuun kantaminen on kaupungin toiminnan kokonaisvaltaista laatua 
ja sen kehittämistä. Mayors for Peace -verkoston tavoitteita voi näin ol-
len pitää strategiaohjelman mukaisina. 

Jäseneksi liittyminen edellyttää, että kaupunki toimittaa verkostolle eril-
lisen liittymislomakkeen, jossa hakija vahvistaa tukevansa ydinaserii-
suntaa.

Kunnan toimialaa koskevassa uudessa kommentaarissa (Harjula & 
Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 2015) todetaan, että kunnan ni-
missä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäy-
tännössä suhtauduttu pidättyvästi.
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Kaupunginhallitus toteaa edellä mainitun perusteella, että vaikka May-
ors for Peace -verkoston tavoitteet sinänsä ovat kannatettavia ja strate-
giaohjelman globaalin vastuun periaatteiden mukaisia, ei verkostoon 
liittymistä kuitenkaan ole pidettävä perusteltuna.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Oheismateriaali

1 Mayors for Peace -verkoston esittely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


