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Kuusi syytä siihen, miksi Helsingin metropolialueen yhteistyö ei ole edennyt 

Tiivistelmä 

Esitämme artikkelissa kahdeksaan asiantuntijahaastatteluun perustuvan analyysin metropolialueen 

kuntien yhteistyön ongelmista niiden pyrkiessä kehittämään metropolintasoista hallintaa. 

Peilaamme tuloksia verkostohallinnan teoriaan. Löysimme kuusi syytä siihen, miksi 

metropolialueen yhteistyön ei ole edennyt: (1) Omaehtoisuuden ohella ja sijasta yhteistyötä tehdään 

erityisesti valtiolta tulevan paineen vuoksi. (2) Kuntien vahva itsehallinto on ylikunnallisia 

näkökohtia painavampi kuntien päätöksenteossa. (3) Yhteinen tahtotila keskeisistä kysymyksistä 

puuttuu. (4) Vastakkainasettelut ja luottamuspula hidastavat etenemistä. (5) Yhteistyöstä puuttuvat 

tehokkaat sopimisen keinot ja oikeanlaiset yhteistyön foorumit. (6) Yhteistyössä ei ole 

metropolialuetta edistävää johtajuutta. Nämä syyt heijastelevat pääosin verkostohallinnan 

kipupisteitä, mutta tuovat ilmi myös uudenlaisia tutkimustarpeita. 

Abstract 

Co-operation in Helsinki metropolitan area has proceeded slower than expected. In this article we 

present an analysis of the difficulties in metropolitan co-operation. Analysis is based on research 

material that consists of eight expert interviews. We use network governance theories as the 

theoretical framework. Based on our research, we present six reasons for the difficulties of co-

operation in the Helsinki metropolitan area: (1) Along with and instead of real voluntary co-

operation, the municipalities co-operate because of external pressures, particularly the one coming 

from the state. (2) The strong municipal autonomy has a more substantial impact on municipalities’ 

decision-making than metropolitan-level aspects. (3) There is no common agreement on central 

goals of the co-operation. (4)  Confrontation and distrust slow down the progress. (5) Co-operation 

lacks suitable forums and effective ways to make agreements. (6) There is no leadership that works 

for the whole metropolitan area. These difficulties reflect mainly the conditions and bottlenecks 

which have been contemplated in the network governance theory, but also highlight some new 

research needs. 
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Johdanto 

Hallituksen esitys metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi oli kaatumassa keväällä 2015. 

Mediassa puhuttiin surullisesta epäonnistumisesta ja ihmeteltiin, miksi hallituspuolue kaatoi 

esityksen, jonka oli alun perin hyväksynyt hallitusohjelmaansa. Metropolihallinto oli yritys ratkaista 

metropolialueen hajanaisuudesta johtuvia ongelmia, mutta lakiesitys ei lopulta saanut tarpeeksi 

kannatusta hallituspuolueiden sisällä. (Helsingin Sanomat 13.2.2015). Metropolihallintoa koskevan 

lakiesityksen kaatuminen oli alkusysäys tälle tutkimukselle. Se sai kiinnostumaan ilmiön syistä ja 

seurauksista sekä metropolihallinnon, metropolihallinnan ja alueen yhteistyön vaikeuden 

anatomiasta. 

Tutkimuskohteenamme on metropolialueen kuntien yhteistyö. Tutkimme kuntien välistä 

verkostomaista yhteistyötä metropolin hallinnan välineenä. Tavoitteena on löytää vastaus siihen, 

miksi metropolialueen kuntien yhteistyö on vaikeaa niiden pyrkiessä luomaan yhteistä 

metropolitason hallintatapaa. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio koskee verkostohallinnan 

teoriaa. Tarkoituksemme on tuoda joitain täydentäviä näkemyksiä verkostoteoriaan tarkastelemalla 

sitä metropolialueen kuntayhteistyössä kohdattujen ongelmien kautta. Tutkimus perustuu 

asiantuntijahaastatteluihin, jotka toteutettiin tuona samana keväänä 2015. Haastatteluissa 

keskityttiin metropolialueen hallinnan tuon hetkiseen tilanteeseen ja niihin tekijöihin, jotka olivat 

ajan saatossa vaikuttaneet tilanteen syntymiseen. 

Verkostohallinta metropoliyhteistyön teoreettisena viitekehyksenä 

Sijoitamme ilmiön verkostohallintaa koskevaan tutkimukseen, koska käsittelemme eri toimijoiden 

vapaaehtoista yhteistyötä metropolialueen ongelmien vähentämiseksi. Metropolialueiden 

muodostumisesta tai kuntien yhteistyöstä ja sen onnistumisesta yleisemmin ei ole olemassa pitkälle 

kehitettyjä teoreettisia malleja (katso kuitenkin Nyholm, Airaksinen, Härkönen, Haveri 2016; 

Haveri & Airaksinen 2012; Haveri 2006). Sen sijaan verkostoja koskevassa tutkimuksessa on 

kiinnitetty huomiota sekä verkostojen toiminnan edellytyksiin että niiden epäonnistumisen syihin, ja 

se tarjoaa näin mahdollisuuden metropolialueen yhteistyön analyysiin. Rajoituksena on huomattava, 

että kaikki kuntien yhteistyön piirteet eivät osu yksiin verkostohallinnan teorian kanssa. 

Metropolialueen yhteistyön kehittymisessä ei ole kysymys pelkästään verkostohallinnasta, vaikka se 

sisältääkin monia samanlaisia piirteitä kuten resurssiriippuvuuden lähtökohtana, luottamuksen 
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merkityksen sujuvan toiminnan edellytyksenä sekä julkisia organisaatioita vähemmän 

institutionalisoituneet rakenteet ja toimintatavat. 

Metropolialueen yhteistyö tapahtuu pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden välillä, joten sitä 

voitaisiin käsitellä myös etenkin amerikkalaisessa keskustelussa yleisen ”intergovernmental 

relations” tai federalismin yhteydessä (esim. Fenna 2012). Intergovernmental relations on käsitteenä 

sekä suppeampi että laajempi kuin verkostohallinta. Suppeampi siinä mielessä, että se sisältää vain 

julkisen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön. Laajempi näkökulma puolestaan tulee siitä, että 

horisontaalisten suhteiden ohella siinä tarkastellaan eri hallinnon tasojen välisiä suhteita, ja yleensä 

juuri nämä ovat käsittelyn ytimessä (ks. Peters ja Pierre 2001). Vaikka kuntien ja valtionhallinnon 

välinen suhde on tärkeä myös Helsingin metropolialueen kehitystä selittävänä tekijänä, näemme 

verkostohallinnan kuitenkin hyödyllisempänä työkaluna avata yhteistyössä näkyviä ongelmia. 

Verkostot toimivat tyypillisesti organisaatioiden välissä alueilla, joita usein kutsutaan rajapinnoiksi. 

Walter Powelin (1990) idean mukaan ne ovat kolmas sosiaalisen koordinaation institutionaalinen 

muoto hierarkian ja markkinoiden ohella. Muoto, jossa konfliktit ratkaistaan informaation vaihdolla 

eikä hallinnollisella määräyksellä. Verkostokäsitteellä on monia eri sisältöjä, mutta yleisen 

määritelmän mukaan verkostot ovat useiden luonteeltaan tasavertaisten toimijoiden kombinaatioita, 

joissa toiminnan lähtökohtana ovat vapaaehtoisuus, keskinäinen riippuvuus ja luottamus, ja jossa 

päätökset riippuvat osallistujien yhteisistä neuvotteluihin perustuvista valinnoista. (O’Toole 1997; 

Kickert et al. 1997; Rhodes & Marsh 1992). Verkostonäkökulma väheksyy rakenteiden merkitystä 

ja toimintaprosessien standardisointia, päätöksenteolle asetettuja sääntöjä ja roolimäärityksiä. 

Monessa maassa hallitukset ovat politiikallaan pyrkineet tukemaan verkostojen muotoutumista 

osana uuden julkisen hallinnan, New Public Governance (Osborne 2009), mukaista 

uudistamispolitiikkaa. Euroopan unionin tavoitteissa tämä on ollut näkyvästi mukana ja myös 

muutamat muut kansainväliset organisaatiot kuten Maailmanpankki ja OECD ovat ohjanneet 

kehitystä verkostohallinnan suuntaan. Verkostoja on käytetty myös hallinnon uudistamisen 

välineenä tilanteessa, jossa on edellytetty organisaatioiden välistä yhteistyötä tai jopa fuusioita, 

mutta ei ole voitu tai haluttu pakottaa siihen hierarkian keinoin (esim. Niklasson ja Quist 2000; 

Airaksinen 2009, 21; Hulst & Van Montfort 2009, 6-10). 

McGuire ja Agranoff (2011) toteavat, että verkostoilla katsotaan olevan suuri merkitys tämän 

hetken hallinnossa ja hallinnassa ja niiden toimintaa on tutkittu paljon. Verkostoja tarjotaan 
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ratkaisuksi monenlaisiin haasteisiin, mutta monesti ne törmäävät niin sanottuihin tosielämän 

ongelmiin. He myötäilevät Klijn ja Koppenjan (2000) tulkintaa siitä, että tulisi entistä enemmän 

tutkia verkostojen monia dialektisia suhteita (rakenteita ja toimijoita), verkostoissa epätasaisesti 

jakautuvaa valtaa, laajan arviointikriteeristön tarvetta (prosessi vastaan tulokset) ja hallinnon 

toimijoiden roolin määrittelyä (paikka ja konteksti). 

Verkostohallintaa koskeva tutkimus on pääosin keskittynyt verkostojen vahvuuksiin ja 

toimintakykyyn vaikeiden ja monimutkaisten asioiden hallinnan välineenä. On olemassa runsaasti 

tutkimusta verkostojen toiminnasta ja johtamisesta, demokraattisuudesta sekä ohjauksesta (esim. 

Kickert, Klijn, & Koppenjan 1997; Sørensen & Torfing 2005; Klijn & Skelcher 2007; Stoker 2011; 

Haveri, Nyholm, Røiseland, Vabo 2009). Kriittinen, verkostojen rajoitteisiin ja ongelmiin 

kohdistuva tutkimus on vähäisempää, joskin senkin määrä on ollut lisääntymään päin (McGuire & 

Agranoff 2011; Haveri & Airaksinen 2012; Thacher 2004; Davies 2005; Van Bortel & Mullins 

2009). 

Verkostojen toimintakyky voi myös osoittautua heikoksi ja niiden toiminta voi jopa halvaantua, 

erityisesti silloin kun on kysymys vaikeista hallintorakenteiden uudistamiseen liittyvistä päätöksistä 

(Haveri 2006). Halvaantumista voi aiheuttaa esimerkiksi verkoston sisäinen valtaepätasapaino, 

vaatimus konsensuksesta ja johtajuuden puute (Haveri 2006; Ansell & Gash 2007; Haveri & 

Airaksinen 2012). Verkostot voivat aiheuttaa paljon transaktiokuluja; ne kuluttavat aikaa ja energiaa 

erityisesti silloin kun osallistujia on paljon ja näiden mandaatti verkostossa toimimiseen on 

vajavainen. Myös verkostojen legitimiteettiä, vastuuvelvollisuutta ja toimeenpanokykyä on 

kyseenalaistettu (Keil 2000). Thacher (2004) epäilee, onko verkosto aidosti uudenlainen 

koordinaatiomekanismi vai pikemminkin kehittymässä oleva (inchoate) hierarkia.  

Ansell ja Gash (2007) ovat laajaan kirjallisuuskatsaukseen perustuen luoneet mallin, joka tiivistää 

hyvin verkostohallinnan eli yhteistoiminnallisen hallinnan edellytyksiä ja kipupisteitä. 

Verkostohallinnan onnistumiseen vaikuttavat osapuolten aiempi yhteistyöhistoria, osallistujien 

kannustimet verkostoyhteistyöhön, valta- ja resurssiepätasapaino, johtajuus ja institutionaalinen 

rakenne. Lisäksi yhteistyöprosessissa ovat tärkeitä kasvokkainen dialogi, luottamuksen 

rakentaminen, sitoutuminen ja jaettu ymmärrys.  

Edellä esitetyt edellytykset ja kipukohdat ovat lähtökohtana tutkimuksessamme. Olennaista 

Helsingin metropolihallinnan näkökulmasta on se, missä määrin siinä näkyvät verkostohallinnan 



5 

keskeiset edellytykset, kuten ajatus yhteistyöhistorian ja keskinäisen riippuvuuden luomista 

kannustimista, valtatasapainosta, johtajuudesta, institutionaalisen rakenteen kuten avoimien ja 

joustavien foorumien luomasta luottamuksesta ja ei-pakotettujen neuvottelujen kommunikatiivisesta 

rationaalisuudesta. Myös yhteistyöprosessin piirteitä voidaan arvioida Ansellin ja Gashin mallin 

perusteella.  

Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksen alkusysäys oli siis metropolihallinnon kaatuminen ja pohdinta siitä, miten tähän 

tilanteeseen on tultu ja miksi metropolialueen yhteistyö on niin ongelmallista. Totesimme, että paras 

keino lähestyä asiaa on edetä aineistolähtöisesti ja käyttää informantteina metropolialueen kehitystä 

pitkään seuranneita asiantuntijoita.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoimattomilla teemahaastatteluilla, joilla haluttiin mielipiteitä 

ja näkökantoja siitä, miltä metropolialueen nykytilanne näyttää päätöksenteon näkökulmasta, mitkä 

seikat ovat vaikuttaneet siihen, missä ollaan nyt, ja miten eri intressit ja valta-asetelmat ovat 

vaikuttaneet metropolialueen kehitykseen. Nämä taustakysymykset lähetettiin haastateltaville 

etukäteen ja haastattelut etenivät näiden teemojen ympärillä vapaasti ilman tarkempia rajauksia.  

Haastateltaviksi haluttiin monipuolisesti päättävässä asemassa olleita tai keskeisessä asemassa 

päätöksenteon kehitystä seuranneita, mutta kuitenkin sellaisia henkilöitä, jotka eivät juuri 

haastatteluhetkellä olleet keskeisimpiä toimijoita, vaan tarkkailivat tilannetta ikään kuin jo vähän 

kauempaa. Haastateltavien valinnassa sovellettiin osittain ns. lumipallomenetelmää eli kultakin 

haastateltavalta kysyttiin haastattelun lopuksi, keitä tähän aiheeseen liittyen tulisi haastatella, mutta 

mahdollisimman monipuolisen joukon varmistamiseksi näitä ehdotuksia noudatettiin vain osittain. 

Haastattelut toteutettiin 18.2.2015-1.7.2015. Haastateltavilta saatiin kirjallinen suostumus siihen, 

että heidän haastattelussa antamiin tietoihin saa tutkimuksessa viitata heidän henkilötietojaan 

käyttäen. Haastateltavat olivat haastattelujärjestyksessä lueteltuina: Jussi-Pekka Alanen, mm. 

entinen metropolialueen selvityshenkilö (J-PA); Kari Prättälä, mm. entinen Kuntaliiton 

lakiasiainyksikön johtaja (KP); Rolf Paqvalin, mm. entinen Keravan kaupunginjohtaja ja 

metropolialueen selvityshenkilö (RP); Juhani Paajanen, mm. entinen Vantaan kaupunginjohtaja 

(JP); Helena Elkala, mm. entinen Espoon kaupungin konserniesikunnan johtaja (HE); Osmo 

Soininvaara, mm. pitkäaikainen Helsingin valtuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen sekä 

entinen Helsingin kansanedustaja (OS); Jan Vapaavuori, mm. entinen Helsingin 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja entinen asuntoministeri ja elinkeinoministeri (JV) sekä Matti 



6 

Vatilo, mm. entinen metropolipolitiikan sihteeristön puheenjohtaja ja VM:n asettama 

metropolialueen kuntajakoselvittäjä (MV). 

Asiantuntijahaastatteluissa ollaan kiinnostuneita tiedoista, joita juuri näillä haastateltavilla on 

tutkimuskohteesta. Haastateltavat valitaan joko heidän institutionaalisen aseman vuoksi tai koska he 

muuten ovat olleet osallisena tutkimuksen kohteena olevassa prosessissa. (Alastalo & Åkerman 

2010: 372). Tämän tutkimuksen haastateltavilla on kokemusta ja näkemystä metropolialueen 

keskeisten kaupunkien ylimmästä johdosta, metropolialueen selvittäjänä toimimisesta, useammasta 

ministeriöstä sekä koko kunta-alasta laajemmin. Asiantuntijahaastatteluiden ei tarvitse olla 

anonyymeja. Haastateltavat voivat itse toivoa sitä, että he esiintyvät omalla nimellään tai 

haastattelija voi toivoa tätä, koska haastateltavien anonymisointi voi olla käytännössä mahdotonta 

ilman, että tekstistä häviää sen myötä olennaisesti keskeistä sisältöä. (Alastalo & Åkerman 2010, 

Tiittula & Ruusuvuori 2005). Asiantuntijahaastatteluissa haastattelijan on usein suositeltavaakin 

olla aktiivinen ja argumentoiva, jotta hän saa riittävästi asiantuntijoilta perusteluita heidän 

näkemyksilleen (Alastalo, Åkerman & Vaittinen 2017). Haastattelut olivatkin vuorovaikutteisia 

tilanteita. 

Haastateltavien valintaa voidaan aina tarkastella kriittisesti. Tässä tutkimuksessa lukija voi itse 

arvioida, edustavatko haastateltavat tutkimuskysymyksen kannalta olennaista joukkoa. 

Haastatteluissa alkoivat toistua samat keskeiset sisällöt, mikä oli haastateltavien monipuolisten 

taustojen lisäksi syy siihen, että tämä aineisto koettiin riittäväksi. Jälkikäteen arvioituna aineistoa 

olisi voinut täydentää metropolialueen pienemmän kunnan edustajan sekä akateemisen alan 

edustajan haastatteluilla. Nämä molemmat tahot olivat haastateltavien listalla, mutta heidän 

haastattelujaan ei saatu käytännön syistä toteutettua. 

Tutkimuksen analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. Peilaus verkostohallinnan teorioihin on tehty 

vasta analyysin valmistumisen jälkeen. Analyysi oli kaksivaiheinen. Ensin litteroiduista 

haastatteluista (yhteensä 153 sivua) tiivistettiin sisällönanalyysillä kertomus metropolialueen 

yhteistyön kehityksestä sekä paikallistettiin metropolialueen keskeiset toimijat ja näiden rooli 

yhteistyön kehityksessä. Tällä tavalla haluttiin haastateltavien avulla määritellä metropolialueen 

verkostoyhteistyön kenttä. 

Analyysin toisessa vaiheessa haettiin teema-analyysilla vastauksia tutkimuskysymykseen ”Mitä 

ongelmia voidaan tunnistaa metropolialueen verkostoyhteistyössä ja sen kehityksessä?”. Tämä 
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toteutettiin niin että aluksi tutustuttiin aineistoon perusteellisesti lukemalla se moneen kertaan. 

Tämän jälkeen tekstistä koodattiin tutkimuskysymyksen kannalta merkitykselliset kohdat. Koodit 

olivat osin semanttisia (semantic), jolloin niiden sisältö kertoi suoraan merkityksellisen tiedon 

tutkimuskysymyksen kannalta tai latentteja (latent), jolloin olennainen merkitys oli ikään kuin 

sanojen takana piilossa. Aineiston koodaamisen jälkeen alkoi teemojen etsiminen, eli koodit 

luokiteltiin alustavien, koodeja jollain tavalla yhdistävien teemojen alle. Seuraavaksi määriteltyjä 

teemoja tarkasteltiin uudelleen peilaten niitä sekä aineistoon että tutkimuskysymykseen. Tämän 

jälkeen voitiin määritellä ja nimetä lopulliset teemat. Lopuksi kirjoitettiin auki varsinainen analyysi 

ja tuotiin sen tueksi tekstipätkiä alkuperäisestä datasta. (ks. Braun & Clarke 2006 ja Clarke & Braun 

2013.) 

Haastatteluaineistosta tiivistettiin aluksi yli 30 teemaa. Niistä osa säilyi koko analyysin ajan. Osa 

teemoista taas sulautui toisiin teemoihin, tippui kokonaan pois tai siirtyi artikkelin yhteistyön 

kehitystä ja toimijoiden roolia taustoittavaan osaan. Lopuksi analyysi tuotti kuusi erilaista teemaa 

eli kuusi vastausta tutkimuskysymykseemme siitä, mitä ongelmia metropolialueen 

verkostoyhteistyössä voidaan tunnistaa. 

Metropolialueen yhteistyön kehitys ja toimijoiden rooli haastateltavien näkemänä 

Metropolialueen yhteistyö on kehittynyt vaiheittain, vaihtelevissa kokoonpanoissa ja erilaisten 

teemojen ympärille.  Yhteistyön selkeä ydin on pääkaupunkiseutu ja sen suuret kaupungit Helsinki, 

Espoo ja Vantaa. Niiden rooli korostuu sekä yksittäin toimivina kaupunkeina että yhtenäisesti 

pääkaupunkiseutuna, jolloin mukana on myös Kauniainen. Pääkaupunkiseudun yhteistyö on 

metropolialueen yhteistyötä pitkäikäisempää ja perinteikkäämpää. Pääkaupunkiseudun 

yhteistyövaltuuskunta YTV muodosti vuosikymmenten ajan pohjan vapaaehtoiselle yhteistyölle, ja 

se on ollut vaikuttamassa siihen alueeseen, jonka on katsottu olevan luonteva tiiviimmälle 

yhteistyölle tai yhteiselle päätöksenteolle. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötä lähdettiin kehittämään YTV:n pohjalta 2010-luvulla. Tämän sai 

aikaan valtion taholta tullut paine, kuten aineistosta käy myöhemmin ilmi. Kaupunginjohtajat 

tekivät yhteistyötä jo YTV:n aikana, mutta nyt viranhaltijajohdon yhteistyön lisäksi panostettiin 

luottamushenkilöiden yhteistyöhön. Sen foorumeiksi perustettiin pääkaupunkiseudun 

koordinaatioryhmä ja neuvottelukunta. 
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Pääkaupunkiseudun yhteistyön ympärille asettuu vaihtelevalla intensiteetillä kehyskuntien kanssa 

tehtävä yhteistyö. Näitä kehyskuntia ovat niin sanotut KUUMA-kunnat, eli Järvenpää, Nurmijärvi, 

Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo.  Pääkaupunkiseutu 

ja KUUMA-kunnat muodostavat puolestaan Helsingin seudun yhteistyön, joka on perustunut 

1.10.2005 voimaan tulleeseen yhteistyösopimukseen. Tämän yhteistyörakenteen kautta on muun 

muassa muodostettu Helsingin seudun visio. Seutuyhteistyöhön ovat kuuluneet myös erilaiset 

kuntarajat ylittävät palvelut. Yhteistyötä on tehty niin kuntaryhmittäin kuin yksittäisten 

naapurikuntienkin kesken. 

Metropolialueella on kuntien lisäksi useita erilaisia kuntayhtymiä, yhteistyöverkostoja ja muita 

toimijoita, jotka muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden. Alueen keskuskaupungin, Helsingin, 

naapurikunnat Espoo ja Vantaa ovat kooltaan suurempia kuin Suomen keskuskaupungit 

keskimäärin, mikä tuo alueelle omanlaisensa luonteen. Kilpailukyky suhteessa muihin 

eurooppalaisiin metropolialueisiin, globaalit muutokset, talouden vaikutus, ikärakenteen ja 

työllisyyden kehitys, yritystoiminnan ja investointien aktivointi, maahanmuuttajien tarve ja 

asuntopolitiikka ovat merkittäviä alueen kysymyksiä. 

Valtio kytkeytyy kuntien yhteistyöhön useammalla eri tavalla. Tässä artikkelissa valtiota 

tarkastellaan ennen kaikkea yhteistyöhön vaikuttavana taustavoimana, ei suoraan yhteistyön 

osapuolena. Valtion ja yhteistyössä olevien kuntien vuorovaikutuksen ja toisiinsa kohdistuvien 

toiveiden ja toimenpiteiden muodot ovat oman erillisen tutkimuksen aihe. 

Poliittisten puolueiden vaikutusta yhteistyön kehitykseen ei voi myöskään ohittaa. Vaikutusta on 

sekä kuntatasolla että valtion tasolla. Kuntatasolla puolueita merkittävämpi tekijä on ollut 

luottamushenkilön oma kotikunta. Metropolikysymyksissä puolueet ovat löytäneet helpommin 

toisten puolueiden jäsenet oman kuntansa sisältä kuin oman puolueensa jäsenet kunnan rajojen 

ulkopuolelta. Valtakunnan tasolla puolueet ovat vaikuttaneet erityisesti hallituspolitiikan kautta. 

Tässä korostuvat suurimmat puolueet, niiden ristiriitaiset näkemykset ja yksittäisten poliitikkojen 

toiminta. 

Keskustelu metropolista on suhteellisen uusi ilmiö. Metropolipolitiikka nousi esille vahvemmin 

vasta Kataisen hallituksen aikana. 1960-1970-luvuilla ei käytetty vielä metropolin käsitettä, vaan 

silloin puhuttiin suurkunnasta tai yksinkertaisesti yhteistyöstä. Toisaalta jotkut puhuvat edelleen 

mieluummin suurkunnasta tai yhteistyöstä. Helsingin seudun yhteistyötä on vähitellen alueen 
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toimijoiden keskuudessa alettu kutsua myös metropolialueen yhteistyöksi. Haastatteluissakin nämä 

termit vaihtelevat. Tässä tutkimuksessa ei lähdetty tarkasti rajaamaan sitä, mitä metropolialueen 

yhteistyöllä tarkoitetaan. Kuten aineistosta käy ilmi, metropolialueen yhteistyö ymmärretään eri 

syistä eri tavalla ja sen vuoksi sitä ei voinut määritelmänä tarkasti rajata. Karkeasti ottaen tässä 

tutkimuksessa metropolialueen yhteistyöllä tarkoitetaan yksittäistä kuntaa tai kuntaryhmää 

laajempaa aluetta koskevissa asioissa ylimmän johdon tasolla tehtävää kuntien välistä yhteistyötä. 

Haastatteluhetkellä yhteistyön tilanne näytti jumittuneelta ja myös yhteistyön hajoamisen 

mahdollisuus tunnustettiin. Haastatteluajankohta helmi-heinäkuu 2015 asettui juuri 

eduskuntavaalien molemmille puolille. Takana oli metropolihallintolakiluonnoksen kaatuminen ja 

edessä pääministeri Juha Sipilän hallituksen kausi. 

Metropolin kehittäminen ja sen kehityksestä puhuminen ovat olleet aaltoliikettä. Yhteistyö on 

edennyt ikään kuin kierroksittain Paras-hankkeen kautta kuntauudistukseen ja edelleen sote-

uudistukseen. On ollut tiiviimmän yhteistyön, lausuntojen kirjoittamisen ja etääntymisen vaiheita. 

Aaltoliikkeen mukana ovat ajelehtineet myös aikaisemmat päätökset ja asenteet, ja osittain onkin 

jääty kiinni vanhoihin ajattelumalleihin. Pitkään tämän aaltoliikkeen mukana liikkuneet toimijat 

kokevat ymmärrettävästikin taisteluväsymystä ja turhautumista eikä uusia ehdotuksia alueen 

kehittämiseksi välttämättä enää edes kuunnella. 

Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistosta on aineistolähtöisen teema-analyysin avulla nostettu 

esille kuusi syytä siihen, miksi metropolialueen yhteistyö on ollut niin ongelmallista. Nämä syyt 

ovat seuraavat: 

1. Omaehtoisuuden ohella ja sijasta yhteistyötä tehdään erityisesti valtiolta tulevan 

paineen vuoksi 

2. Kuntien vahva itsehallinto on ylikunnallisia näkökohtia painavampi kuntien 

päätöksenteossa  

3. Yhteinen tahtotila keskeisistä kysymyksistä puuttuu 

4. Vastakkainasettelut ja luottamuspula hidastavat etenemistä 

5. Yhteistyöstä puuttuvat tehokkaat sopimisen keinot ja oikeanlaiset yhteistyön foorumit 

6. Yhteistyössä ei ole metropolialuetta edistävää johtajuutta 
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Mitä ongelmia metropolialueen verkostoyhteistyöhön ja sen kehitykseen liittyen voidaan 

tunnistaa? 

1. Omaehtoisuuden ohella ja sijasta yhteistyötä tehdään erityisesti valtiolta tulevan paineen

vuoksi 

Ulkoinen paine on ollut voimakas yhteistyötä ohjaava voima. Kuntien yhteistyön lisääntyminen 

voidaan nähdä jopa vastavetona, jolla haluttiin estää valtiovetoiset pidemmälle menevät 

metropolihallinnolliset ratkaisut. Metropoli nousi käsitteenä alueen toimijoiden keskuudessa esille 

OECD:n Territorial reviews –raportista vuonna 2002, mutta haastatteluiden mukaan valtion 

tilaamana selvittäjänä toimineen Jussi-Pekka Alasen tekemä ehdotus alueen yhteisen päätöksenteon 

järjestämisestä vuonna 2003 oli sellainen ulkoinen uhka, joka sai kunnat yhdessä perustamaan oman 

neuvottelukuntajärjestelmänsä alueen verkostomaisen yhteistyön muodoksi. Vaikka tämän uuden 

toimintamallin takana oli haastatteluiden mukaan koko seutu, oli kaikilla siihen erilaiset taustasyyt. 

Tällöin voidaan kysyä, miten aitona ja aiheellisena alueen yhteistyön tarve eri substanssiasioissa 

toimijoiden keskuudessa oikeasti koettiin. 

”Minusta se alun perin lähti hyvin myönteisesti käyntiin, ehkä sen takia, että oli syytä 

löytää yhteiset rivit. Koska siinä oli nyt kuitenkin selvästi valtiovallan taholta 

tulemassa vaateita. Ja silloin kun tulee joku sellainen ulkoinen paine, niin sehän heti 

yhdistää ne rivit. Niin se oli hirveen hyvä sellanen yhteishenki ja samaan hiileen 

puhaltaminen siinä alkuvaiheessa. ” (HE) 

”Ja itsekin olin, että eiks nyt kuitenkin kannattaisi yrittää yhteistyöllä sovittaa tätä 

kuntien kanssa. Et se mahdollisuus pitää antaa ennen kuin mennään [kuntaministeri 

Hannes] Mannisen ja Alasen ehdotuksen mukaan.” (RP) 

”Niin silloinhan kolme kuukautta ennen kuin tämä valmistui, niin 

ennakkotoimenpiteenä nämä kunnat perustivat sen neuvottelukuntajärjestelmän. Ja se 

oli tarkoitettu kaatamaan nämä esitykset ennen kuin niihin on ryhdyttykään. Ja sen 

takana oli koko tämä helkkari seutu. Mutta niillä oli erilaiset taustasyyt.  Helsinki ajoi 

silloin edelleen suurkuntaa, Espoo ja Vantaa näki, että tällä pidetään näpit irti.” (J-PA) 

Kulloinenkin hallitusohjelma hahmottelee valtion metropolille antaman suunnan seuraavalle neljälle 

vuodelle. Hallitusohjelma on kuitenkin vasta alku. Sen jälkeen alkaa keskustelu siitä, mitä 
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hallitusohjelman kirjauksilla on varsinaisesti tarkoitettu ja miten kirjauksia lähdetään käytännössä 

toteuttamaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että Kataisen hallitusohjelmaan 2011 rinnakkain 

Kokoomuksen toiveesta kirjatut kuntaliitokset ja SDP:n toiveesta kirjattu metropolihallinto 

ajautuivat monella tavalla törmäyskurssille. Hallitusohjelman kompromissi oli lähteä toteuttamaan 

molempia. Toteutuksen aloitus kuitenkin viivästyi eikä yhteisymmärrykseen päästy siitä, miten 

nämä uudistukset suhtautuvat toisiinsa, mitä ne käytännössä tarkoittavat ja miten niitä lähdetään 

toteuttamaan. Kummassakaan osa-alueessa ei maltettu pysyä strategisen ohjauksen tasolla, mistä ei 

seurannut hyvää lopputulosta. 

”Siinä musta oli sama ongelma, joka on melkein kaikissa näissä uudistuksissa ollut, 

että kuvitellaan, että linjaukset pystytään tekemään suhteellisen yksityiskohtaisena 

sillä lailla, että kokoonnutaan poliitikkoina ja lyödään niitä linjoja kiinni ja varsin 

pitkälle.  Kyllä mä sen ymmärrän, että jotain tällaisia tavoitteita, mitä siinä 

valmistelussa asetetaan, niin poliittisella tasolla täytyy tuota tehdä ja viitottaa sillä, 

että miten sitä valmistelutyötä lähdetään tekemään, mutta sitten toinen asia on se, että 

kuinka yksityiskohtainen se linjaus on. Ja sitten se, mikä kaikkein surkeinta tässä on, 

että siinä tavallaan viedään asiantuntijoilta mahdollisuudet tarkastella erilaisia 

vaihtoehtoja.” (KP) 

”Ehkä ne ongelmat johtuivat osittain siitä, että, että nämä puolueet luopuivat tai 

demarit tässä tapauksessa enemmän siitä hallitusohjelman linjauksesta. Ja sitten kun 

siitä luovuttiin, niin ei pysytty kumpikaan puolue niin kun tavallaan semmoisella 

strategisen ohjauksen tasolla, jolloin sanoisko niitten keinojen miettiminen olisi jätetty 

virkamiehille, vaan siinä tuli siis semmoista käsiohjausta, joka ei oo koskaan hyvä 

tommosessa reformeissa. Siinä sotkeutui tavallaan tämmönen valmistelun selkeys.” 

(MV) 

Hallituksen viestit metropolialueesta ovat olleet ristiriitaisia ja poukkoilevia. Hallituspuolueiden 

toiminnassa on näkynyt myös kuntapolitiikka, joka on vaikeuttanut maan hallituksen kykyä ja 

tahtotilaa ratkaista alueen kehittämistä koskevat kysymykset. Erimielisyyttä ei ole ollut siis 

pelkästään puolueiden välillä, vaan hyvin pitkälti myös puolueiden sisällä. Eripurainen valtio 

heijastelee kuntakentän todellisuutta eikä valtion tasolla uskalleta tehdä ratkaisuja, jotka 

vaikuttaisivat kunnalliseen itsehallintoon. Suunnan puuttuessa on myös helpompaa päättää, ettei 

tehdä mitään. Valtion osalta koetaan, että sen alulle laittamat metropolialuetta koskevat selvitykset 
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ovat olleet vahvasti poliittisesti ohjattuja ja niissä on taisteltu siitä, mitä saa selvittää ja mitä ei saa 

selvittää ja mistä tulokulmasta saa tai ei saa selvittää. 

”Siitä huolimatta, että meillä on hyllymetreittäin selvityksiä, niin meillä ei sitten 

kuitenkaan ihan oikeastaan ole”. (JV) 

”Metropolin ei pitäisi olla haaste eikä tavoite, vaan se on nimitys niille toimenpiteille, 

joilla torjutaan sekä valtakuntaa että seutua koskevia uhkia”. (J-PA) 

Valtion ja alueen kesken laadittavat maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL-aiesopimukset 

ovat myös vaikuttaneet alueen yhteistyön kehitykseen. Toiset kokevat sopimukset hyviksi ja 

tehokkaiksi keinoiksi käsitellä alueen maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä 

kysymyksiä ja yhteiset asiat voitaisiin jatkossakin hoitaa aiesopimuskäytännöllä. Ne koetaan myös 

ikään kuin ohituskaistaksi keskustella valtion kanssa. Kriittisemmät kokevat, että aiesopimuksilla ei 

ole aitoa merkitystä, vaan ne ovat liian lyhytjänteisiä tai jopa että niillä pyritään vain osoittamaan, 

että ollaan tekevinämme asioita. 

”Eihän nämä MAL-sopimukset oo mihinkään johtanu, jos ollaan ihan rehellisiä. Se on 

ollut tämmönen silmänkääntötemppu.  Niissä kokouksissa istuneena, niin se oli vaan 

tämmönen rekvisiitta, jolla valtion puolella saatiin näyttämään, että valtio on vahvasti 

mukana kehittämässä asuntotuotantoa tällä alueella.” (JP) 

”Mutta sitten toisaalta ne aiesopimukset on osin olleet myös pikkasen epä-älyllisiä, 

että jos mietitään vaikka jotain sosiaalista asuntotuotantoa, niin tavallaan 

talousmaantiede ei tue semmosta ajattelutapaa, että Keravalle ja Nurmijärvelle 

pannaan yhtä paljon sosiaalista asuntotuotantoa. Mutta sitten taas, jotta semmonen 

sopimus ylipäänsä on saatu aikaiseksi, ja jonkun tyyppisen niin kun yhteishengen ja 

solidaarisuuden nimissä, niin näin on sitten kuitenkin tehty.” (JV) 

Yhteistyöhön ei ole voinut olla vaikuttamatta ilmassa leijunut uhka kuntaliitoksista. Etenkin 

Helsinki on ollut erittäin vahvasti kuntaliitoksen kannalla jo 60-luvulta saakka, eikä se ole 

aktiivisesti neuvotellut tai kehitellyt muita vaihtoehtoja. Toisille kunnille kuntien yhdistyminen on 

taas ollut täysin mahdoton ajatus. On pelätty mammuttiorganisaation syntymistä. On koettu, että 

alueella tehtävät kuntaliitokset vaikuttaisivat myös koko metropolialueen yhteistyön dynamiikkaan. 
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Valtio on puolestaan vältellyt pakkoliitoksia ja kuntapoliitikot ovat kokeneet kuntaliitosten puolesta 

äänestämisen mahdottomana. 

”Helsinki ei niin ko neuvottele eikä kehittele asioita, vaan Helsinki pitää selvänä, että 

muut liittyy heihin” (JP) 

”Tässä on ollut ehkä vaikeutena se, että Helsingillä on koko ajan ollut vain yksi 

vaihtoehto.  Ja se on tämä kuntien yhteen liittäminen. Innovatiivisten ratkaisujen 

etsiminen on ollut vaikeaa sellaisessa, jossa yhdellä, joka kuitenkin on pääkaupunki, 

on selvä näkemys siitä, että he haluavat tämän. Niin onhan se vaikeata.” (HE) 

Kaiken kaikkiaan samaan aikaan käydyt keskustelut kuntaliitoksista ja metropolialueelle tehtävistä 

muista yhteistyön kehittämisen tai strukturoidumman hallinnon malleista ovat vaikuttaneet 

toisiinsa. Valtion johdolla laaditut sekä kuntien omat selvitykset mahdollisesta metropolihallinnosta 

tai mahdollisista kuntaliitoksista ovat hämmentäneet alueen toimijoita ja vaikuttaneet 

yhteistyökenttään. Selvityksiä on vastustettu, niihin on kieltäydytty osallistumasta ja niihin on 

annettu valtavat määrät erilaisia lausuntoja. Esitetyt metropolihallintoratkaisut ovat olleet oikean 

suuntaisia, väärän suuntaisia tai yhteistyön rakenteet paikalleen jäädyttäviä. Erityisesti tehdyt 

selvitykset ja esitetyt ratkaisut ovat herättäneet vastustusta, jos on koettu, että niihin ei ole itse 

päästy vaikuttamaan. 

”Kyllähän yritys muuttaa hallinnollisia rakenteita, on se sitten seutuhallinnon kautta 

taikka kuntien osalta, niin kyllähän se on ehkä sähköistänyt tätä ilmapiiriä.” (MV) 

”Mutta kyllähän meillä silloin tuntu aika, muistan sen vähän niin kuin 

hätkähdyttävältä, että sitten tuli tämä erillinen Vantaa-Helsinki –selvitys siihen 

kylkeen. Sen kyllä muistan, että vähän niin kun [Espoossa] ihmeteltiin, että kappas 

vaan. ” (HE) 

2. Kuntien vahva itsehallinto on ylikunnallisia näkökohtia painavampi kuntien

päätöksenteossa 

Kunnallinen itsehallinto vaikuttaa alueen dynamiikkaan. Vahvan itsehallinnon avulla kunnat ovat 

voineet olla itsekkäitä. Paikalliset kysymykset ovat yleensä menneet seudullisten, yhteisten asioiden 

edelle eikä yhteisesti sovittujen tavoitteiden takana ole ollut pakko pysyä. 
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Kunnallinen itsehallinto on mahdollistanut sen, että kunnat ovat voineet yrittää omalla kaavoitus- ja 

asuntopolitiikallaan houkutella hyviä veronmaksajia ja rakentaa ja kehittää omien päätöstensä 

mukaisesti aluettaan. Välillä taistelu hyvistä veronmaksajista ja suurista investoinneista on ollut 

kovaa. Vahva kuntatalous on puolestaan voinut saada aikaan sen, ettei kunnalla ole ollut tarvetta 

kehitellä ratkaisuja muiden kanssa tai hakea yhteistyöstä tukea. 

”Meillä on hyvin vahva kunnallinen itsehallinto. Yksi maailman vahvimmista, 

perustuslaissa suojattu. Ja hallinto on ikään kuin rakentunut sen mukaisesti. Sitten kun 

siihen liittyy hyvin vahvaa, ei mun mielestä vahvaa paikallisidentiteettiä samalla lailla 

kuin jossain maakunnissa, mutta että hyvin vahvaa itsehallinnon puolustusta melkein 

kaikissa kunnissa, niin ei oo sitten lukuisista yrityksistä huolimatta ollut edellytyksiä 

aidosti seudulliseen päätöksentekoon oli tapa mikä tahansa.  Siitä huolimatta, että 

kaikki myöntää, että on valtava määrä kysymyksiä, jotka niin kun omasta logiikastaan 

katsottuna on luonteeltaan seudullisia.” (JV) 

Ylikunnallinen päätöksenteko rajoittaa kuntien kykyä määrätä omista asioistaan. Sen vuoksi 

kuntapoliitikon voi olla hankala lähteä kannattamaan itsemääräämisoikeuden rajaamista. Äänestäjät 

ovat kunnassa, joten paikalliset asiat korostuvat. Paikallisella tasolla kaikista puolueista tulee 

kuntapuolueita. Kunnanjohtajienkin on vaikea esittää kehittämisvaihtoehtoa, jossa valtaa siirretään 

pois kunnalta. Kriittisimmät tosin sanovat, ettei kuntapäättäjiä ole valittu puolustamaan 

kuntaidentiteettiä, vaan kunnassa asuvien ihmisten asiaa vaikka sitten toisentyyppisessä 

hallintorakenteessa. Ylipäätään Suomessa on ollut hankala luoda valtion ja kuntien väliin 

itsehallinnon uutta tasoa. Kunnallinen tulokulma on ollut muita tulokulmia vahvempi. 

Valtion aluehallinnolla ja erilaisilla kuntayhtymillä on myös vaikutuksensa metropolialueen 

yhteistyöhön. Haastatteluissa nousi esille se, että kun uudistetaan metropolialueen yhteistyötä tai 

yhteistä päätöksentekoa, pitäisi lähteä siitä, että hahmotetaan mikä ylipäätään on eri hallinnon 

tasojen rooli ja tehtävät. Mikä on kuntien rooli, mikä on alueellisen tason rooli ja mikä on valtion 

rooli. 

”Mutta en sitä niin näe, et valtio ottaa sen yksiin käsiin ja sanoo sitten kunnille näin.  

Sitten me ollaan kysymyksessä taas, et mikä tämä kunnallinen itsehallinto on. Kyllä se 

on jotenkin niin voimakkaasti se kunnallinen itsehallinto siellä kunnissa. Sen takia 
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varmasti kaikki tällaiset lainsäädäntöviritykset tähän on tosi vaikeita viedä läpi. Ilman, 

että ottaa sitten keskusteluun, että mikä sen kunnan rooliksi sitten jää.” HE 

Vaarana yhteistyöhankkeiden kaatuessa on, että kunnat eriytyvät ja eristäytyvät toisistaan 

entisestään. Silloin alkaa sota toisia vastaan ja taistelu, jossa ratkaistaan voittajat ja häviäjät. Siinä 

taistelussa pärjäävien on mahdollista sanoa, että kuntien välinen kilpailu on hyvästä. Alueen kunnat 

ovat kuitenkin suurempia ja paremmin toimeen tulevia kuin Suomen kunnat keskimäärin.  

”Et me ei ihan ymmärrettykään Jussi-Pekan ajatusta, että jotenkin veturi yski. Eihän se 

nyt mitenkään yskinyt.  Se lamakausi oli siinä 90-luvulla. Siitä päästiin yli, hyvällä 

tuurilla tietysti, mutta ikään kuin sillä, että kunnat kilpaili keskenään tai miten vaan, 

toimi itsekkäästi, niin tämähän meni ihan hyvin. ” RP 

3. Yhteinen tahtotila keskeisistä kysymyksistä puuttuu

Alueen toimijoilla ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, mitä asioita yhteisessä päätöksenteossa pitäisi 

hoitaa, mihin suuntaan metropoli on matkalla, miten sinne suuntaan päästään ja minkä kuntien 

ylipäätään pitäisi kuulua metropolialueen yhteistyöhön. Jo näkemykset metropolialueen laajuudesta 

ja rajoista vaihtelevat. Aluerajausta pidetään jopa vähän sattumalta syntyneenä. Mitä kauemmaksi 

metropolialueen rajan siirtää, sitä löyhemmäksi yhteinen päätöksenteko muuttuu. Tämä on 

näkökulmasta riippuen joko tavoiteltava tai vältettävä asia. Nykyisin alue on niin iso, etteivät kaikki 

siinä mukana olevat välttämättä edes miellä olevansa osa metropolialuetta. Osa on sitä mieltä, että 

yleisimmin määritelty 14 kuntaa on aivan liian laaja alue ja pääkaupunkiseutu tai nykyinen 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) kuuluva kuntajoukko riittäisi. Osa on taas sitä 

mieltä, ettei aluetta saa rajata pienemmäksi, vaan siihen pitäisi ottaa vielä useampia kuntia mukaan. 

”Se tuli tästä metropolialueen vapaaehtoisesta yhteistyöstä, joka on sattumalta 

syntynyt määrä kuntia ja tuota alun perin se olisi voinut olla joku muu määrä, mutta 

kun on, siihen on totuttu tässä vapaaehtoisessa yhteistyössä. Ja sitten 

kuntalausunnoissa liputettiin sen 14 kunnan puolesta, niin, niin ei sitä sitten haluttu 

toimia toisin.” MV 

”Ehkä siinä oli otettu jo pikkasen liian laaja alue alun alkaenkin. […] Mutta tämähän 

on myös sitten, en tiedä, oliko se taktinen veto vai ei, mutta sehän on kanssa yksi 
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etevä tapa estää pidemmälle menevä integraatio sillä, että otetaan mahdollisimman 

laaja porukka alusta alkaen.” JV 

”Näkisin näin, että mitä pitemmin yhteistyö täällä seudulla on kestänyt, niin sitä 

enemmän niilläkin [kehyskunnat] on ollut roolia. Että en mä väheksyisi niitten roolia. 

Tietysti se, että niitä on hyvin eri kokoisia ja eri tilanteessa olevia kuntia, niin kyllähän 

se niin kun näkyy. Kyllähän tämä ydin on kuitenkin pysynyt koko ajan voimakkaana 

tässä, ja ne ovat sitten olleet mukana. ” HE 

”No se tavallaan oli akuutimpaa, että ne [kehyskunnat] pitäisi ottaa tähän tarkemmin 

mukaan silloin, kun kaupunki laajeni voimakkaasti näihin kehyskuntiin. Mutta kun se 

laajeneminen kehyskuntiin on tavallaan niin kun loppunut, niin esimerkiksi 

Helsingistä katsoen mikään juttu, mitä.. Pornainen saa tehdä ihan mitä Pornainen 

haluaa. Että tuota ei sinänsä, se ei oo meidän juttu eikä se Nurmijärvikään oo enää 

meidän juttu, koska asutus enää siirry Nurmijärvelle.” OS 

Kunnilla ei ole oikein missään vaiheessa ollut yhteistä näkemystä siitä haasteesta, johon tiiviillä 

yhteistyöllä tai yhteisellä päätöksenteolla olisi pitänyt vaikuttaa. Esille on nostettu tärkeinä asioina 

esimerkiksi maankäyttö, asuminen, liikenne, kilpailukyky, maahanmuutto, palvelut, koulutus sekä 

sosiaali- ja terveydenhuolto.  Näidenkään osalta ei ole kuitenkaan laajempaa yhteisymmärrystä siitä, 

pitäisikö ne hoitaa yhteisesti ja jos pitäisi, niin millä tavalla. Yhteisiksi koetuissa asioissa voidaan 

myös yhteistyön volyymi ja intensiteetti nähdä hyvin eri tavalla. Joidenkin mielestä on tarvetta 

seudullisten palveluiden järjestämiselle, operatiiviselle toiminnalle ja yhteiselle rahoitukselle. Toiset 

ovat puolestaan sitä mieltä, että yhteisellä agendalla pitäisi olla pelkästään strategisia linjauksia. 

Jotkut kaipaisivat seudullista organisaatiota, jossa yhteisen päätöksenteon alle koottaisiin 

seudulliset kysymykset. Hekään eivät tosin ole samaa mieltä tämän organisaation rakenteesta tai 

sinne koottavista asioista. Toiset ovat puolestaan sitä mieltä, että tällaista organisaatiota ei tarvita, 

vaan yhteistyö voi jatkua nimenomaan vapaaehtoisena, verkostomaisena yhteistyönä. 

Seudullisten ratkaisujen tärkeyttä ei ole ollut helppo osoittaa tai ymmärtää. Kunnat eivät olekaan 

pystyneet tekemään alueen kehitykselle aitoa yhteistä visiota. Ei myöskään uskota, että kunnat 

sellaisen ylipäätään kykenisivät tekemään. Puuttuu yhteinen tahto, sitoutuminen ja suunta. Toisaalta 

ei sellaista yhtenäistä visiota ole tullut myöskään valtion tasolta. Erityisesti on kaivattu poliitikkojen 

kykyä visioida koko alueen kehitystä ja tulevaisuutta ja kykyä perustella tarvittavat ratkaisut niin 
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kuntalaisille kuin keskeisille toimijoillekin. Strateginen poliittinen johtaminen ja visiointikyky ovat 

kuitenkin hyvin haastavia ja harvinaisia taitoja. Visiointi vaatii myös pitkäjänteisyyttä. Poliittista 

pitkäjänteisyyttä haastaa vaalikausi niin eduskunta- kuin kuntatasollakin. Vaalituloksen myötä 

edellisellä kaudella valittu linja saattaakin muuttua. 

”Niin semmoinen visionäärinen työskentely, jossa ois mietitty vähän isoja kuvioita ja 

sitten niitä toteutettu, niin ei se oikeastaan toteutunut. Et se oli semmoista niin kuin sä 

kuvasit, yksittäisistä asioista taistelua tai riitelyä.” MV 

Yhteisen tahtotilan muodostamista ovat voineet vaikeuttaa myös toiminnan taustalla olevat 

piilotetut tai epäaidot motiivit. Toimijat ovat saattaneet kannattaa jotain ratkaisua vain torjuakseen 

sillä jonkun muun ratkaisun. Esimerkiksi on kannatettu metropolihallintoa vain, jotta kuntaliitoksia 

ei tulisi. On muodostettu yhteistyöverkostoja ja liittouduttu, koska muutkin tahot ovat tehneet niin. 

On haluttu olla muodollisesti mukana, mutta ei olla oltu valmiita antamaan omaa rahallista tai 

tiedollista panosta.  On saatettu lukkiutua tiukasti jonkun mallin kannattajaksi tai vastustajaksi eikä 

siten olla katsottu esitettyjä vaihtoehtoja avoimesti. On voitu jarruttaa, vältellä tai jopa sabotoida 

yhteistä toimintaa ja haettu yhteistyöhön mukaan sellaisia kumppaneita, jotka ovat oman kannan 

tukena. Kun ulkopuolelta tullut paine toimintaan on poistunut, ovat yhteiset kehittämishankkeetkin 

hiipuneet. Aikomukset eivät tällöin ole olleet aitoja tai todellisia, ja sellainen yhteistyö on koettu 

aika raskaaksi ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen ja ideoinnin kannalta haastavaksi. 

”Jos kunnilla olisi siihen aito intressi, niin totta kai ne ois kerääntyneet ja vaatineet 

metropolihallintoa tai jotain muuta, mutta kun niillä on niin erilaiset intressit.”  KP 

4. Vastakkainasettelut ja luottamuspula hidastavat etenemistä

Metropolialueella on useita vastakkainasetteluasetelmia, jotka haastatteluiden mukaan vaikuttavat 

yhteistyön etenemiseen. Usein niiden taustalla on erilaista epäluottamusta. 

Pääkaupunki Helsinki on kokonsa, asemansa ja historiansa puolesta eri asemassa nuorempien ja 

nopeasti kasvaneiden naapurikaupunkien kanssa ja alueella onkin haastatteluiden mukaan näkynyt 

Helsinki vastaan muut -asetelmaa. Valtaepätasapainosta pitkälti johtuva epäluulo keskuskaupunkia 

kohtaan on sinänsä ilmiö, joka on tuttu monilta muiltakin kaupunkiseuduilta. Metropolialueen 

kehityksen osalta on alueella saatettu odottaa keskuskaupungin vahvaa aloitetta tai kantaa asioihin, 

mutta mikäli se on tehnyt vahvan aloitteen, on sitä syytetty arrogantiksi tai imperialistiksi. 
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”On varmaan totta, että useimmat tämmöiset keskuskaupungit, ne on tietenkin 

isompia, ne on vanhempia, niillä on ehkä vakiintuneempi hallintokoneisto, varmaan 

ne on keskimäärin jäykempiä, byrokraattisempia, osin tehottomampia. Ja sitten 

semmosia pelkotiloja, että joku, mikä tahansa seudullinen ratkaisu, joka musta voi olla 

sekä kuntaliitos tai seutuhallinto, niin tehtäisiin ikään kuin heidän ehdoillaan.  Mutta 

tuota ylipäänsä semmoinen jonkun tyyppinen epäluulo isoa veljeä kohtaan, joka ei ole 

mitenkään uniikki ilmiö täällä, vaan se on ihan sama, että meneekö Tukholmaan vai 

Kööpenhaminaan vai Torontoon, niin ihan sama ilmiö on olemassa kaikkialla.” (JV) 

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 

(YTV) kautta erityisesti ylimmän viranhaltijajohdon tasolla jo pitkään ennen metropoliyhteistyötä. 

Yhteistyö on ollut muihin alueen yhteistyöverkostoihin verrattuna tiivistä ja perinteikästä. 

Pääkaupunkiseutu onkin yhteistyön ydinalue, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun taas alueen 

reunamilla olevat kunnat eivät vaikuta oikein mihinkään.  Tässä asetelmassa pääkaupunkiseudun on 

myös koettu elävän omaa elämäänsä varsinaisesti välittämättä alueen muista toimijoista. Tämän 

vuoksi muualla onkin pelätty, että kaikki alueella tehtävät ratkaisut tehdään pelkästään 

pääkaupunkiseudun ehdoilla. 

Metropolialueen määritelmä vaihtelee haastatteluaineistossa, mutta huolimatta sen aluerajauksesta 

esille nousee asetelma metropolialue vastaan muu Uusimaa. Toisaalta koetaan, että metropolialue 

on selkeästi erityinen ja ansaitsee siten oman ratkaisunsa. Toisaalta ollaan huolissaan, mikä on 

muun Uudenmaan tilanne, jos metropolialue erotetaan esimerkiksi omaksi hallinnolliseksi 

kokonaisuudekseen. Samassa yhteydessä haastatteluissa nousee esille myös niin sanotun 

kaupunkimaisen ja maaseutumaisen tai keskittämisen ja hajauttamisen välinen vastakkainasettelu. 

Myös valtakunnallisen kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun koetaan vaikuttavan 

metropolialueen kehittämiseen. 

Viranhaltijoiden ja poliitikkojen välinen vastakkainasettelu nousi aineistossa esille lähinnä siinä 

mielessä, että toiset kunnat ovat tehneet yhteistyötä viranhaltijavetoisesti ja toiset 

poliitikkovetoisesti, mikä on vaikuttanut yhteistyön tekemisen tapaan. Puolueiden välillä 

vastakkainasettelu on näkynyt erityisesti Kokoomuksen ja sosialidemokraattien välillä. 

Haastatteluissa nousi esille esimerkiksi Kokoomuksen vahva keskuskaupunkiajattelu vastaan 
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sosialidemokraattien seutuajattelu, mutta tämän vastakkainasettelun taustat eivät kuitenkaan ole 

ihan noin yksiselitteiset ja selkeät. 

Yhteistyötä ja yhteistä päätöksentekoa ovat vaikeuttaneet myös vahvat tunteet ja mielikuvat. 

Kuntien väliset suhteet ovat olleet ajoittain kärjistyneitä, huonoja ja riistaisia. Asioita on käsitelty 

tunnetasolla ja keskustelu on ollut epäanalyyttistä ja kärjekästä. Kunnat ovat olleet epäluuloisia ja 

jopa pahantahtoisia toisiaan kohtaan. Helsinki on koettu ylimieliseksi. Espoo on koettu 

itseriittoiseksi ja eristäytyväksi. Pienemmät kunnat ovat kokeneet alemmuudentuntoa suurempia 

kuntia kohtaan. Jos yhteistyössä on saavutettu kompromisseja, ne ovat olleet suurten taisteluiden 

tuloksia ja huonojen suhteiden seurauksena on saatu aikaan myös huonoja päätöksiä.  Toisten 

kuntien motiiveista ja toimintatavoista liikkuu erilaisia tarinoita ja spekulaatioita, jotka ovat 

vaikuttaneet suhteisiin ja yhteistyön ilmapiiriin. Erityisesti erilaiset liikennehankkeet, 

investointirahoituksen saannit ja yritykset muuttaa hallinnollisia rakenteita ovat sähköistäneet 

ilmapiiriä ja luoneet epäluottamusta. 

”Helsingillä on ollut vähän sama vaiva kuin monilla keskuskaupungeilla muillakin 

kaupunkiseuduilla, että tulee semmoinen tahaton ylimielisyys tai semmoinen 

suhtautuminen asioihin, jonka muut kokee ylimielisyytenä, ja kyllähän Helsingissä 

sitä piirrettä on ollut, että kyllä me tiedetään, miten asiat on.” (MV) 

”Tämä on mennyt ihan naurettavuuksiin nämä kuntien huonot suhteet ja siitä johtuvat 

huonot päätökset.” (OS) 

Luottamuspulaa voi aiheuttaa myös pelko oman aseman, oman organisaation tai oman vallan 

puolesta. Päättäjät saattavat ajatella, etteivät he olisi tarpeeksi vetovoimaisia pääsemään omaa 

kuntaa suuremman organisaation päätöksentekijöiksi. Toisaalta voidaan kokea, että oman 

organisaation hyvät käytännöt ja toimivat rakenteet tai prosessit häviäisivät suuremmassa 

organisaatiossa, ja että päättäjät etääntyvät kauas ihmisten arjesta. Saatetaan myös pelätä muutosta 

ylipäätään, jolloin nykytilan säilyttäminen ja muutosten vastustaminen koetaan turvallisemmaksi 

vaihtoehdoksi. 

5. Yhteistyöstä puuttuvat tehokkaat sopimisen keinot ja oikeanlaiset yhteistyön foorumit

Verkostoyhteistyö on vaikeaa. Sen pitäisi perustua yhdenvertaisuudelle ja vapaaehtoisuudelle ja 

pääsääntöisesti siinä pitäisi päätyä yksimielisiin ratkaisuihin. Yhteistyö vaikeutuu entisestään, kun 
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toimijoina on hyvin erikokoisia ja resursseiltaan erilaisia kuntatoimijoita, joilla on kuitenkin aika 

erilaiset tavoitteet yhteistyölle. Toimijat osallistuvat aktiivisimmin sellaiseen yhteistyöhön, johon 

niillä on omat intressit ja sellaiseen yhteistyöhön ei aktiivisesti osallistuta, johon omaa intressiä ei 

ole. Yhteistyöhön ei ole myöskään tarvetta panostaa, jos oma asema koetaan hyvin vahvaksi. Silloin 

koetaan, että pärjätään hyvin yksinkin. 

Ylipäätään yhteistyössä koetaan hankalaksi se, ettei sopimisen keinoja oikein ole olemassa. 

Yhteistyössä pitäisi saada aikaan sellaisia ratkaisuja, joissa jokainen toimija kokee voittavansa 

(win/win), mutta käytännössä myös asioita, jotka hyödyttäisivät laajempaa aluetta, mutta voivat olla 

yksittäiselle kunnalle negatiivisia (win/loose). Tämä tekee yhtälöstä hyvin vaikean. 

”Tällaisessa sopimusmenettelyssä on vaikeutena se, että siinä tavallaan kaikkien 

ratkaisujen pitää olla sellaisia, että kaikki tuntevat voittavansa. Että ei voida tehdä 

sellaisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät sitä aluetta kokonaisuutena, mutta sitten ovat 

joidenkin kuntien näkökulmasta miinusmerkkisiä. ” (KP) 

Metropolialueen yhteistyö on alkanut niin sanotuista helpoista tai ilmeisistä asioista. Tällaisia ovat 

olleet esimerkiksi maankäytön kehityskuvat ja kuntien rajat ylittävät palvelut. Joidenkin mielestä 

tuloksia on saatukin aikaan. Toiset ovat puolestaan sitä mieltä, että yhteistyö on ollut tehotonta 

suhteessa siihen käytettyyn aikaan. Saavutukset on saatettu kokea pelkkinä poliittisina 

tahdonilmauksina tai laimeina kompromisseina. Vaarana on myös ollut, että yhteisesti sovitut asiat 

ovat kuitenkin kaatuneet kuntien omissa päätöksenteoissa. On voitu myös ikään kuin tehdä 

yhteistyötä, mutta sitten kuitenkin toimia omalla tavalla. Tämä on mahdollista, koska varsinaisia 

sanktioita ei yhteistyössä ole. 

Helppojen asioiden jälkeen on jäljellä enää vaikeita tai ristiriitaisia asioita ja jopa niistä 

keskustelemista on yhteistyössä vältelty. Siinä mielessä yhteistyö on jäänyt vuosikausiksi 

junnaamaan paikalleen. 

”Aika vähän ne saa siellä aikaan verrattuna erityisesti siihen, kuinka paljon siihen 

käytetään aikaa. Että kyllä tuota, jos kaikki kunnallishallinto olisi yhtä tehotonta kuin 

on tämä kuntien välinen yhteistyö, niin meillähän tarttis kymmenentuhatta virkamiestä 

lisää.” (OS) 
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Yhteistyössä pitäisi myös pystyä myöntämään, että oma tapa toimia ei ole paras mahdollinen ja että 

naapurikunta voi tehdä monet asiat paljon paremmin. Tämä on haastavaa, kun toimijoiden hallinto- 

ja toimintakulttuurit sekä poliittiset kulttuurit koetaan kovin erilaisiksi ja joskus jopa 

käsittämättömiksi. Yhteistyössä olisi tärkeää ottaa askeleita sellaiseen suuntaan, että myös 

seuraavan askeleen ottaminen olisi mahdollista. Pyritään siis toimimaan niin, ettei jotain ovea 

avatessa muodostu ylitsepääsemätöntä estettä seuraavan oven eteen. 

”Kun on täysin eri päämäärä, niin on hirvittävän vaikea sopia. Että jos me ollaan tässä 

ja sä oot menossa tonne ja me ollaan menossa tonne, niin ensimmäisessä 

kadunkulmassa tulee riita, että mihis tässä nyt käännytään.  ”. (OS) 

Kuntien yhteistyön suunta on tietoinen valinta ja samalla tietoisesti valitaan se suunta, mihin ei 

tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Poliittiset voimasuhteet ja erilaiset intressit voivat vaikuttaa myös 

siihen, ketkä päästetään mukaan yhteistyöhön. Lisäksi on koettu, että yhteistyössä on koottu kuntien 

asioita yhteen, mutta ei ole ajateltu asioita kokonaisuutena. Verkostojen jännitteiden koetaan olevan 

metropolialueella monimutkaisempia kuin muilla kaupunkiseuduilla. Alueella koetaan olevan myös 

tiiviin yhteistyön tarve valtion kanssa eikä pelkästään kuntien kesken. 

Lähtökohdat osallistua seudulliseen pohdintaan ovat alueella erilaiset. Yhteistyöverkostot toimivat 

loppujen lopuksi aika ohuella organisaatiolla. Toimijat kokevat, että oikeaa, aitoa foorumia 

yhteisten asioiden käsittelylle ei ole ollut. Vaikka yhteistyöverkostoja on luotu ja yhteistyön 

paikkoja on olemassa, koetaan, että ne eivät ole oikeanlaisia ja relevantteja. Nykyiset foorumit 

koetaan liian isoiksi, keinotekoisiksi tai sellaisiksi, joissa ei käsitellä koko alueen asioita. 

Käsiteltävät asiat ovat aluejaoltaan, tehtäviltään ja rahoitukseltaan harvinaisen monimutkaisia.  

Nykyiset poliitikkojen yhteiset foorumit ovat suhteellisen uusia. Kuntien näkökulmasta 

yhteistyöjärjestelmä on sekava ja foorumeita on liian paljon. Osan mielestä järjestelmä on hyvän 

hallinnon tai jopa demokratian vastainen, koska asiat sovitaan pienessä piirissä, eikä kuntalaisilla 

ole oikeastaan vaikutus- tai muutoksenhakumahdollisuuksia sovittuihin asioihin. Vaarana on myös, 

että asioita hoidetaan yhteistyöverkostojen ohi hyvillä henkilösuhteilla. 

Alueella on monenlaisia eri intressejä kietoutuneena toisiinsa. Haastattelussa nousikin esille, että 

olisi parempi ottaa pieniä liikkeitä oikeaan suuntaa kuin yrittää ratkaista kaikkia isoja asioita 

kerralla. Yhteistyöstä ahdistutaan ja kaivataan muunlaisia järjestelmiä, ja sitten, kun niitä 

muunlaisia järjestelmiä on yritetty rakentaa, niin todetaan, että kyllä yhteistyö on hyvä systeemi. 
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6. Yhteistyössä ei ole metropolialuetta edistävää johtajuutta

Metropolialuetta kokonaisuutena edistävää poliittista johtajuutta ei ole syntynyt. Tähän voi olla 

monenlaisia syitä. Puolueiden sisällä on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä metropolista. Alueen 

poliitikot eivät ole tunteneet kovin hyvin toisiaan, koska kuntarajat ylittävä luottamushenkilöiden 

yhteistyö alueella on aika tuore ilmiö. Ja koska asiat eivät ole yhteistyössä edenneet riittävällä 

tahdilla, on into lopahtanut orastavasta kuntarajat ylittävästä poliitikkojen yhteistyöstä. 

Valtakunnan tason politiikka voi myös vaikuttaa yhteistyöhön. Näin on erityisesti, jos puolueen tai 

yksittäisen luottamushenkilön näkemykset tai toiminta eroavat merkittävästi toisistaan riippuen 

siitä, ollaanko eduskunnassa vai kunnassa. 

”Melkein minkä tahansa kysymyksen metropolialueella ottaa, niin yhteinen nimittäjä 

on kotikunta eikä puoluekanta. ” JV 

Metropolialueen poliittista johtajuutta saattaa heikentää myös vallitseva kuntajohtamismalli. 

Järjestelmätasolla pyritään vallan jakautumiseen useamman tahon kesken. Kuntien 

luottamustehtävät ovat olleet pääosin vapaa-aikana töiden ohessa hoidettavia luottamustehtäviä.  

Henkilöihin keskittyvä vaalijärjestelmä voi kyllä mahdollistaa persoonien esiin nousemisen, mutta 

ei takaa poliittisen johtamisen vahvistumista. 

”Kyllä meillä tarvitaan selkeämmin määritelty poliittinen johtamissysteemi.  Ei niitä 

poliittisia johtajia oikein tällaisessa järjestelmässä voi syntyä, jossa tärkeämpää on se, 

että kukaan ei saa liikaa valtaa, kuin se, että jollakin on valtaa lähteä viemään asioita 

eteenpäin.” KP 

Kuntapoliitikkojen liikkumatilaa rajaavat puolueiden ja valtakunnan tason politiikan lisäksi 

kuntalaisten heille asettamat toimintaraamit tai heidän omat käsityksensä siitä, millaiset raamit 

äänestäjät heille antavat. Kuntapoliitikon katse suuntautuu pääasiassa kuntaan, vaikka asukkaan etu 

voisi joskus ollakin se, että katse suunnattaisiin yksittäisen kunnan rajoja laajemmalle alueelle. 

Monen metropolialueen asukkaan elinpiiri ulottuu kuitenkin yhtä kuntaa laajemmalle alueelle. 

Kaivataan myös vahvaa poliittista johtajaa, joka olisi kuntapolitikoinnin yläpuolella ja jonka 

kannatus olisi äänestäjien ja kollegoiden keskuudessa niin vahva, että hän voisi riippumattomasti 
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lähteä visioimaan metropolia ja viemään metropolihallintoa tai muuta alueen yhteistyön 

kehittämisen ratkaisua eteenpäin. Pitäisi näyttää siltä, että asiassa aloitteen tehneen poliittisen 

johtajan motiivit ovat läpinäkyvät, eikä hän aja asiassa millään tavalla omaa etuaan. Pitäisi myös 

metropolialueen edun nimissä kyetä kävelemään alueen kuntapoliitikkojen näkemysten ja valta-

asetelmien yli. Vaatimus on kohtuullisen kova. Toimijoina onkin nyt poliitikkoja metropolissa eikä 

varsinaisia metropolipoliitikkoja. 

Voidaan kysyä, miksi jo olemassa olevat organisaatiot eivät ole olleet vahvempia rakenteita 

kaipaaville sopiva paikka metropolialueen yhteistyön kehittämiselle tai tiiviimmän hallinnon 

organisoimiselle. Varsinkin kun useampikin toimija on ollut sitä mieltä, ettei tälle alueelle kaivata 

uusia toimielimiä tai hallinnollisia toimijoita. Uudenmaan liiton asema on tässä suhteessa hankala. 

Alueen vahvat toimijat, kunnat, ovat suhtautuneet siihen negatiivisesti tai välinpitämättömästi. He 

kokevat, etteivät saa Uudenmaan liitossa vastinetta rahoilleen. Kuntien yhteistoimintaan 

perustuvassa maakunnanliitossa vahvat kaupungit eivät ole edes halunneet, että siellä käytetään 

valtaa. Erityisesti Helsinki on kokenut, että Uudenmaan liiton päätöksentekotapa korostaa pienten 

kuntien ääntä ja on epäreilu helsinkiläisille, eikä sen päätöksiä tarvitse sen vuoksi huomioida. Tämä 

asenne vaikutti myös muihin toimijoihin. Osa toimijoista on kokenut, että Uudenmaan liitto on 

edustanut ikään kuin valtiota kuntien suuntaan, ja pyrkinyt ottamaan ohjaavaa roolia. Suuret 

kaupungit eivät ole tätä hyväksyneet, vaan ovat hoitaneet omat asiansa ohi liiton suoraan valtion 

kanssa. 

”Maakuntaliitto ei voi astua kuntien varpaille, jolloin se on, siis erityisesti tämä 

Uudenmaan maakuntaliitto, on täysin kädetön tässä maankäytön suunnittelussa.” OS 

”Ja meillä Uudenmaanliitto täällä, niin sillä ei ole näitä EU-rooleja niin paljon, koska 

meillä ei ole ollut täällä… me ollaan oltu alue, jossa ei ole mitään jaettavaa 

enemmälti. Et se on vaan matkustanut Brysselin väliä ja hoitanut suhteita, mutta ei ole 

mitään semmoista konkreettista tehtävää ollut. Ja sitten maankäytön suunnittelussa, 

niin kyllähän meidän järjestelmä on kuitenkin se, että kunnat tekee yleiskaavat ja 

meidän maakuntakaava ja kuntien yleiskaavat on ihan synkroonissa. ” JP 

” Ainakin silloin sinä aikana, kun itse olin mukana seutuyhteistyössä, niin 

Uudenmaanliiton edustaja oli kyllä paikalla esimerkiksi Helsingin seudun 

yhteistyökokouksissa. Minusta heidän edustajansa istu siellä, mutta en sillä tavalla 
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koe, että tämä olisi ollut kauheesti mukana tai vaikuttamassa. Se on jäänyy mulle 

vähän hämäräksi.” HE 

Kuntaliitolla ei koeta olevan mitään roolia metropolikeskusteluissa, vaan se on pysynyt visioinnista 

sivussa. Toisten mielestä Kuntaliitto voisi olla se organisaatio, joka kokoaa alueen näkemyksiä 

yhteen. Toisten mielestä taas sillä ei ole mitään asiaa tähän puuttua. Koetaan myös, että Kuntaliitto 

ei ole halunnut tunnustaa ja tunnistaa, että metropolialueella olisi jonkinlainen erityinen merkitys. 

Se on lähtenyt siitä, että kaikkialla maassa pitäisi asiat olla samalla tavalla. 

Yhteistyön ongelmaksi koetaan, että siinä metropolialuetta ei katsota kokonaisuutena, eikä kyetä 

ratkaisemaan kuntien välisiä ristiriitoja. Ei ole valtaa eikä intressiä ratkoa niin sanottua isoa kuvaa, 

eikä mikään taho edusta alueen kokonaisintressiä. Metropoliasioita pitäisi koordinoida paremmin 

kokonaisuutena niin valtion kuin kuntienkin tasolla. Kun alueen kehitys on monissa käsissä, se ei 

ole kenenkään käsissä. Yhdestä, vahvasta, alueellisesta toimijasta kaivataan kunnille vastavoimaa, 

jolla olisi yhteinen suunnittelu- ja valvontajärjestelmä, joka kokoaisi alueen eri sektoreita ja 

verkostoja yhteen ja joka voisi johtaa aluetta kokonaisuutena. 

”Nyt täällä on puolitoistamiljoonaa ihmistä, jota ei ole koskaan johdettu mistään, ei 

ole koskaan ollut mitään yhteistä suunnittelujärjestelmää, ei mitään yhteistä 

valvontajärjestelmää, vaan se on ajelehtinut.” J-PA 

Johtopäätökset 

Analyysimme piirtää esiin kuusi monitahoista syytä siihen, miksi metropolialueen yhteistyö on ollut 

niin ongelmallista. Yhteistyö on edennyt hitaasti eikä se ole kunnolla johtanut strukturoidumpaan 

metropolihallintaan, saati voimakkaampiin institutionaalisiin rakenteisiin kuten 

metropolihallintoon. Voimme yrittää ymmärtää ongelmia paremmin peilaamalla niitä 

verkostohallinnan teoriaan, erityisesti verkostohallinnan kritiikkiin sekä verkostojen edellytyksiin ja 

rajoituksiin (Ansell & Gash 2007; Van Bortel & Mullins 2009; Haveri & Airaksinen 2012 McGuire 

& Agranoff 2011). 

Haastateltujen kertomuksissa paljastuu tarina, josta puuttuvat monet toimivan verkostohallinnan 

edellytykset. Itse asiassa lähes kaikki verkostohallinnan kirjallisuudessa tunnistetut kipupisteet 

nousivat jollakin tavalla esille aineistosta. Selkeimmin näkyy se, että yhteistyössä ei ole riittävästi 

kannustimia, vaan verkostohallinta koetaan monilta osin ulkoisen paineen aiheuttamaksi 



25 

toiminnaksi. Suurin kannustin verkostohallinnalle on ollut tarve muodostaa yhdessä isompi 

vastavoima valtiolle. Kun valtion asettama ulkoinen paine on poistunut, on myös riippuvuussuhteen 

liima poistunut. Metropolialueen kuntien olisikin pitänyt ulkoisen paineen jälkeen löytää 

omaehtoinen, itse oivallettu riippuvuussuhde. Näin ei ole käynyt. Toimijat eivät ole nähneet 

yhteistyötä metropoliasioissa itselleen riittävän merkittävänä. 

Toimijoiden kesken on ollut myös valta- ja resurssiepätasapainoa. Yhteistyössä ovat törmänneet 

monenlaiset vallan lähteet: kuntakoon aiheuttama valta, valtion lainsäädäntövalta ja kuntien 

itsehallinto sekä virallisten rakenteiden tuoma valta ja epävirallinen vaikutusvalta. Kuntien 

itsehallinto ja halu päättää asioista itse on vahva ja perinteinen instituutio, joka on ristiriidassa 

ylikunnallisen yhteistyön kanssa. Toimijoilla pitäisi olla erittäin hyvät syyt, että he vapaaehtoisesti 

rajoittaisivat omaa itsehallintoaan. Metropolialueen yhteistyössä sellaisia selkeitä syitä ei ole 

löydetty. Metropolin hallintakerrosta ei voida onnistuneesti rakentaa, jos ei ole selkeää fokusta, mitä 

sellaisella metropoliratkaisulla haetaan. Jos kunnat eivät näe tarpeeksi syitä katsoa metropolia 

yhtenäisenä kokonaisuutena ja työskennellä eri osa-alueissa sen eteen, ei niillä ole riittävästi 

intressiä ratkaista kuntien välisiä ristiriitoja. Toisaalta on myös vaikeaa nähdä valtion ratkaisevan 

lainsäädäntövallallaan tätä kysymystä kuntien itsehallinnon ohi. Valtion roolin merkitystä ja valtion 

mahdollisuuksia vaikuttaa metropolialueen kehitykseen onkin syytä tarkastella erikseen uudessa 

tutkimuksessa. 

Metropolitasoista johtajuutta ei ole ollut riittävästi ja toiminnan institutionaalinen rakenne on monin 

osin selkiytymätön, kun yhteistyöstä puuttuvat sopimisen keinot ja oikeanlaiset yhteistyön foorumit. 

Epävirallinen yhteistyö on rajoitteinen kuntien viralliselle päätöksenteolle. Viralliset päätökset pitää 

tehdä kunnissa, eivätkä epävirallisesti yhteistyön rakenteissa sovitut asiat voi rajoittaa 

kuntademokratiaa. Tämä on olennaisesti kuntien yhteistyöhön liittyvä piirre. Sen vuoksi yhteistyön 

foorumeita kehittämällä voidaan parantaa yhteistyötä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Toimijat 

osallistuvat aidommin ja aktiivisimmin vain sellaiseen yhteistyöhön, johon niillä on selkeät 

kannustimet. Parhaimmatkaan foorumit ja sopimisen keinot eivät tätä muuta. Kannustimet ovat 

välttämätön ehto yhteistyölle, institutionaalinen rakenne voi tukea sitä. 

Myös yhteistyöprosessissa on koettu ongelmia, jotka paljolti myötäilevät nykyisen 

verkostohallinnan teorian käsitystä siitä, mitä edellytyksiä hyvään yhteistyöprosessiin liittyy. Vaikka 

kasvokkainen dialogi onkin ollut mahdollista yhteistyölle perustetuissa foorumeissa, ei 

luottamuksen rakentaminen ole onnistunut, sitoutuminen on ollut näennäistä tai ollaan sitouduttu eri 
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asioihin eikä metropolialueen yhteistyön tavoitteista ja muodoista ole ollut yhteistä ymmärrystä.  

Voidaankin todeta, että aineistomme tukee ja vahvistaa olemassa teoriaa onnistuneen 

verkostohallinnan edellytyksistä ja kipupisteistä. (ks. Ansell & Gash 2007; McGuire & Agranoff 

2011; Haveri & Airaksinen 2012). 

Toisaalta – ja verkostohallinnan teorialle uutena elementtinä – voidaan nähdä verkostojen 

tarjonneen ainakin osalle toimijoista välineen vastustaa hierarkkisen hallinnan muotoja kuten 

metropolihallintoa ja kuntaliitoksia. Verkostohallinnan teoriassa ei ole juurikaan käsitelty tilanteita, 

joissa toimijoiden tavoitteet ja motiivit eivät ole lopputulosten osalta samansuuntaisia tai 

läpinäkyviä, vaikka ne saattaisivat ulospäin näyttää samoilta. Verkostohallinnan teoria on myös 

huomioinut aika heikosti monia sellaisia yhteistyöhön vaikuttavia voimia kuten ulkopuolisten 

tahojen merkitystä, toimijoiden piilotettuja preferenssejä sekä poliittista ja institutionaalista 

kontekstia. Näiltä osin verkostohallinnan teoriassa on kehittämisen mahdollisuuksia ja selkeä tarve 

lisätutkimukselle. 

Jos kuntien yhteistyöllä on haluttu aidosti muodostaa metropolihallintaa, ei siinä olla onnistuttu. Ei 

ole ollut yhtenäistä näkemystä metropolin alueesta, olemassa olon oikeutuksesta, tavoitteista eikä 

toimintatavoista. Ei ole myöskään henkilöitä, jotka olisivat tässä nykyisessä yhteistyöhön 

perustuneessa toiminnassa halunneet tai kyenneet ottamaan metropolinäkökulmaa vaikuttavasti 

agendalleen. Tämä kytkeytyy vahvasti kuntien väliseen riippuvuussuhteeseen. Jos löydetään 

yhtenäinen näkemys siitä, mitkä ovat metropolikysymyksiä (sisältö ja syvyys), minkä toimijoiden 

niissä tulisi olla mukana, mihin suuntaan niitä pyritään kehittämään ja millä keinoilla ja miten 

metropolikysymysten yhteinen käsittely hyödyttäisi yhteistyössä toimivia, voisivat myös yksittäiset 

henkilöt sekä haluta että kyetä profiloitumaan metropoliasioissa. Jos tähän ei kyetä, ei 

metropolihallinnalla ole mahdollisuuksia kehittyä. 
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