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§ 175
Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -ver-
kostoon

HEL 2018-008792 T 04 03 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hel-
singin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi. 

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World 
Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créa-
teurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyy-
destä eroamisesta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jä-
senmaksusta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että täydennetään esitysehdotuksen 
toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavasti: "ja samalla luopuu sii-
hen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäse-
neksi. 

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World 
Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créa-
teurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyy-
destä eroamisesta.
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Esittelijän perustelut

World Cities Culture Forum on maailman johtavien kulttuurikaupunkien 
verkosto. Aloite World Cities Culture Forum -verkostoon liittymisestä on 
tullut Lontoon pormestarilta Sadiq Khanilta. World Cities Culture Forum 
on perustettu Lontoon aloitteesta.

Verkostoon liittyminen tukee Helsingin brändiä kansainvälisenä kulttuu-
rikaupunkina ja vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupun-
keihin. Verkoston kautta Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kult-
tuurin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tu-
kemiseen. 

Verkoston kautta Helsinki saa ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa tai-
teen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. 
World Cities Culture Forum tuottaa vuosittain tutkimusraportin, joka 
vertailee jäsenkaupunkeja 70 erilaisella kulttuurin indikaattorilla. Ver-
kostoon kuuluvat tällä hetkellä Amsterdam, Austin, Bogota, Bryssel, 
Buenos Aires, Kapkaupunki, Chengdu, Dakar, Dublin, Edinburgh, Hong 
Kong, Lagos, Lissabon, Lontoo, Los Angeles, Melbourne, Milano, 
Mumbai, Montreal, Moskova, New York, Pariisi, Rooma, Soul, Shang-
hai, Shenzhen, Tukholma, Sydney, Taipei, Tokyo, Toronto, Wien, Var-
sova ja Zürich. Vertailutieto paikkaa merkittävää aukkoa kaupungin tie-
toaineistoissa.

Verkoston jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 17 500 euroa ja sen 
jälkeen 8 500 euroa. Jäsenmaksu kattaa pääsyn verkoston tietokantoi-
hin, Helsingin oman sivun verkoston verkkosivuilla, osallistumisen kult-
tuurijohdon vaihto-ohjelmaan, kahden hengen osallistumiskulut vuosit-
taiseen seminaariin (poislukien lennot), indikaattoritiedon, oikeuden 
kääntää verkoston raportit omalle kielelle. Toimiala esittää, että ensim-
mäisen vuoden korotettu jäsenmaksu katetaan kaupunginhallituksen 
käyttövaroista, minkä jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa 
jäsenmaksuista.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai 
liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymi-
sestä järjestöihin ja kansliapäällikkö määrää kaupungin edustajan yh-
distysten vuosikokouksiin. 

Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällik-
kö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. järjestölle ja pöytäkirjanote 
kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, 
tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäse-
nyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydes-
tä. Tämä tarkastelu on nyt tehty kulttuuripalvelukokonaisuudessa, ja 
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créa-
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teurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyy-
destä eroamisesta, jos kaupunki päättää liittyä World Cities Culture Fo-
rum -verkostoon. BJCEM:n, eli Välimeren nuorten taiteilijoiden bien-
naalin jäsenyys, ei liity toimialan aktiiviseen kansainväliseen toimin-
taan. Jäsenyys juontuu kulttuurikaupunkivuosi 2000:n projekteista, jois-
ta osaa jatkettiin verkoston sisällä kulttuurikeskuksen virastotyönä. Hel-
singin rooli hankkeissa pieneni vähitellen ja viime vuosina sitä ei enää 
ole ollut.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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